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بورس
تاثیرات متقابل ارز و بورس بر یکدیگر را بررسی کرد

تاثیر نرخ ارز بر ارزش سهام صادراتیها
سهند اینانلو

طرح :آیدا فریدی

بیاعتمادی برای بورس سم است
مهدی مهدیانی ،کارش��ناس مس��ائل اقتصادی در
گفتوگو ب��ا
 ،ضمن تاکید بر تاثیرات نرخ ارز
ب��ر بازارهای گوناگون داخلی ،عنوان کرد :با توجه به
تغییرات و نوس��انات زیاد ن��رخ ارز در ماههای اخیر،
ش��اهد نوس��انات بس��یاری در حوزهه��ای گوناگون
اقتصادی و بهویژه بازارهای مالی بودهایم.
وی در ادام��ه با اش��اره به ارتباط ن��رخ ارز با ثبات
در حوزهه��ای مختلف اقتص��ادی ،اظهارکرد :درباره
بازار بورس هم کامال طبیعی اس��ت که ارزش س��هام
ش��رکتهایی که با نرخ ارز مرتبط هس��تند ،افزایش
داش��ته باش��د .بهعنوان نمونه ،یکی از ش��رکتهای
بورس��ی در حوزه صنایع فلزی را در نظر بگیرید که
عم��ده م��واد اولیه مصرفی خ��ود را از طریق واردات
تامین میکرده اس��ت ،در صورت افزایش نرخ ارز ،به
طبع نیازهای خود را گرانتر از قبل تهیه میکند.
او گفت :بدیهی است در این شرایط ،نرخ تمامشده
ب��رای واحدهای تولی��دی که در بازار س��هام تهران
حض��ور دارند نی��ز افزایش مییابد و ب��ا فرض اینکه
میزان فروش ش��رکت یادش��ده تغییری نکند ،قطعا
میتوانیم انتظار افزایش ارزش س��هام این شرکت در

بازار بورس و اوراق بهادار تهران را داش��ته
باشیم.

 نوس�ان ن�رخ ارز ،ب�ورس را
بیثبات کرده است

این کارش��ناس اقتصاد با اشاره به تاثیر
نرخ ارز بر بازار بورس ،یادآور شد :این نکته
را نیز نباید فراموش کرد که نوسانات اخیر
در بازار بورس تهران ،بهدنبال نوس��اناتی ایجادش��ده
ک��ه در بازار ارز ش��اهد هس��تیم .در نتیجه معتقدم
اگ��ر ب��ازار ارز به هر نحوی به ثبات برس��د میتوانیم
ش��اهد تثبیت بورس هم باشیم .وی افزود :به جرأت
میت��وان گفت یک��ی از عوامل مخربی که باعث بروز
مش��کالت زیادی در حوزهه��ای گوناگون اقتصادی
ش��ده ،بیثباتی در بخشه��ای مختلف مانند بورس
و ارز اس��ت .طبیعت��ا بس��یاری از س��رمایهگذاران و
فع��االن اقتصادی در بازارهای مال��ی در صورتی که
ثبات مالی در این حوزهها حاکم ش��ود ،قطعا بخش
عمدهای از داراییهای خود را به س��مت این بازارها
خواهند برد .مهدیانی در ادامه بیان کرد :با این عمل،
عالوه بر ثبات بازار ،نس��بت سودآوری سرمایهگذاران

بالتکلیف هستیم!

در بازههای زمان��ی معقول نیز ،با اطمینان
بیشتری انجام خواهد شد و این فرآیند قطعا
منجر به رونق اقتصادی در کش��ور میشود.
هرچند این فرآیند نیاز به برنامهریزیهای
دقی��ق و هدفمن��د دارد که در بلندمدت به
نتیجه خواهد رس��ید .او یادآور ش��د :البته
نباید از هیجاناتی که دولتمردان به اقتصاد
کشور وارد میکنند نیز غافل شد ،این هیجانات (مانند
وعدههای بورس امن) باعث ورود حجم نقدینگی زیاد
به بورس تهران و عمال منجر به تشدید فضای هیجانی
در این بازار ناامن شد .نتیجه تشدید این هیجانات نیز
ضرر و زیان س��نگینی اس��ت که تا به حال سهامداران
خرد و کالن متحمل شدهاند.

 سلب اعتماد سهامداران

ای��ن کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی با ی��ادآوری
تاثی��رات منفی بیاعتم��ادی بر ش��رایط اقتصادی و
فض��ای حاک��م بر بورس تهران ،عنوانکرد :از س��ویی
هم میتوان گفت که ش��اید سلب اعتماد عالقهمندان
به س��رمایهگذاری در بازار س��هام ،باعث رونق نیافتن
ب��ورس در کوتاهمدت ش��ود .به همین دلیل نمیتوان

حمیده صادقی ،کارش��ناس ارشد بازار سرمایه در گفتوگویی که
با
داش��ت ،ضمن اش��اره به ریزشهای اخی��ر در بازار بورس،
بالتکلیفی را علت اصلی این مس��ئله دانس��ت و عنوان کرد :آنچه این
روزه��ا در بازار بورس تهران و در محدوده کانال  ۱.۵میلیون واحدی
ش��اخص کل در حال رخ دادن اس��ت ،بهدلیل ترس از ریزش مجدد
بازار نیست ،بلکه یک بالتکلیفی واضح و آشکار در کل ارکان سیاست
و اقتصاد ما بوده که منجر به این اتفاق ش��ده اس��ت .وی در ادامه با
اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده ،اظهارکرد :متاسفانه بسیاری از مسئوالن
و کارشناس��ان و حتی مردم عادی هم بس��یاری از تصمیمهای اساس��ی و انتظارات مهم را به
انتخابات امریکا رقم زدهاند.

 انتخابات امریکا و تاثیر بر بازار ارز و طال

گفت:
صادقی با اشاره به پیروزی بایدن یا ترامپ در رقابتهای انتخاباتی امریکا ،به
البته پیروزی دونالد ترامپ یا جو بایدن تاثیر چندانی بر ش��رایط اقتصادی ما نخواهد داش��ت و
در عمل تغییر چندانی برای ما و معیشت مردم ایجاد نخواهند کرد .اما نتیجه هر چه باشد در
نهایت به لحاظ روانی و فضاسازی رسانهای و تبلیغاتی ،تاثیر قابلتوجهی بر بازارهای ارز و طال
خواهد داش��ت .کارش��ناس ارشد بازار سرمایه در ادامه افزود :در واقع همین بالتکلیفی و ادامه
تحریمها در صورت ابقای ترامپ یا بازگش��ت احتمالی دولت امریکا به برجام در صورت ورود
بایدن به کاخ سفید ،باعث شده تصمیمگیری درست برای سرمایهگذاری بلندمدت ،این روزها
کمی دشوارتر از ماههای قبل باشد و احتماال همین شرایط تا اعالم نتایج رقابتهای انتخاباتی
در ایاالت متحده ادامه خواهد داشت.

 تکلیف بورس چیست؟

وی در پایان شرایط بازار بورس تهران تا زمان مشخص شدن پیروز کارزار انتخاباتی در ایاالت
متحده یادآور شد :از سویی هم میتوان گفت بازار به اندازه کافی و البته بسیار قابلتوجه ریزش
کرده و ظرفیت افت بازار سهام تهران به نسبت ماههای قبل بسیار کاهش یافته است .اما با این
ش��رایط پرابهام و بالتکلیفی حال حاضر اقتصادی در کش��ور ،میتوان انتظار داشت تا مشخص
شدن نتیجه انتخابات امریکا ،شاهد روندی خنثی و گاه نوسانی در محدودههای کنونی باشیم.

به
یادآور ش��د :باید تالش کنیم سرمایههای
اجتماعی را بیش از این متزلزل نکنیم و به جای اینکه
ش��عار بدهیم باید با عمل کارگشا بودن سیاستهای
خود را ثابت کنیم.
وی در ادام��ه افزود :یکی از کارهایی که میتوانیم
برای جلب اعتماد مردم انجام دهیم این است که ارز
تولیدکنن��دگان را تامین نکنیم و نظارت بر بازارهای
مختلف مانند بازار سرمایه را داشته باشیم.
از س��ویی هم باید مراقب کاهش ارزش پولی کش��ور باشیم.
تمام این فاکتورها اگر به نحو احس��ن رعایت ش��وند مردم نیز با
نجابت قدردان تالشهای ما خواهند بود و سختیها را با اعتماد
بیشتری تحمل میکنند.
برای مثال ،این وضعیتی که در بازار بورس تهران ایجادشده
نیز یکی از عوارض همین ش��عاردرمانیهای مسئوالن است که
ب��ا اظهاراتش��ان انتظارات بازار را مبنی ب��ر کاهش قیمت دالر
باال بردند و در نتیجه دیدیم که بازار تحتتاثیر این مس��ئله به
رنگ قرمز درآمد ،این در حالی اس��ت که دو هفته پیش اغلب
کارشناس��ان انتظار داش��تند بازار س��رمایه در هفته قبل رشد
نس��بتا خوبی داشته باشد اما اظهارات نابهنگام مقامات موجب
بروز این مشکالت شد.
همانطور که میدانیم شرکتهای صادراتمحور و حقوقیها
دچ��ار اختالالتی در بورس ش��دند .من امی��دوارم حداکثر این
نوسانات و قیمت واقعی شرکتها و خروج از حباب قیمتها تا
آخ��ر مهر اتفاق بیفتد .ام��ا یکی از عوامل اصلی که میتواند در
بورس تاثیرگذار باش��د این است که سقف تلورانس  ۵درصدی
برداشته شود.

تزریق ارز به بازار سرمایه
ب��ا وجود توافق��ات انجامش��ده و مجوزهای صادر
ش��ده برای تزریق بخش��ی از منابع صندوق توسعه
ملی به بازار س��رمایه ،این کار تاکنون انجام نشده و
جریان آن همچنان در ابه��ام پیش میرود .این در
حالی است که اگر منابع ریالی صندوق نزد بانکها
پاس��خگو نباش��د ،ورود منابع ارزی با توجه به خط
قرمزهای موجود بعید به نظر میرس��د .بیش از یک
ماه پیش بود که مس��ئوالن بورس اع�لام کردند با
پیگیریه��ای وزارت اقتصاد ،انتق��ال یک درصد از
منابع صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار
انجام میشود.
این ماجرا از همان اول مبهم بود و مس��ئوالن در
بخش بورس ،وزارت اقتصاد و صندوق توس��عه ملی
یا هیات امنای صندوق توسعه ملی در این زمینه به
صراحت صحبت نکردند که قرار اس��ت این منابع از
کجا و به چه میزان تامین و به بورس تزریق شود و
بعد از صدور مجوزها چه روالی در حال طی ش��دن

انتظ��ار صع��ود چش��مگیری در این حوزه را داش��ت
چراکه اغلب سهامداران و سرمایهگذاران هنوز نسبت
به بورس بیاعتماد هس��تند .همانطور که گفته ش��د
ای��ن عامل یک��ی از موانع در برابر رش��د ب��االی بازار
س��رمایه اس��ت .دلیل این بیاعتمادی هم وعدههایی
پی در پی و توخالی دولتمردان بوده که موجب ش��ده
س��رمایهگذاران نسبت به وعده مس��ئوالن بیاعتماد
ش��وند .مهدیان��ی در پایان س��رمایهگذاران و فعاالن
اقتصادی را از انجام معامالت هیجانی بر حذر داش��ت
و بیان کرد :بهعنوان یک کارش��ناس اقتصادی توصیه
میکنم س��رمایهگذاران در تمام��ی حوزهها از انجام
معامالت هیجانی خ��ودداری کنند؛ یعنی از خریدها
و فروشهای��ی ک��ه به ص��ورت هیجانی ب��ا افزایش و
کاهش نرخ مواجه میش��وند ،اکی��دا اجتناب کنند و
ب��ا برنامهریزی دقیقتری ب��ه مدیریت معامالت خود
در بازار بپردازند .این ش��رایط تا زمانی که سرنوش��ت
انتخابات ریاس��تجمهوری در امریکا مشخص شود،
ادامه خواهد داشت و بهاحتمال زیاد دولتمردان ما نیز
برای اتخاذ تصمیمات اساسی در حوزههای مختلف به
انتظار مشخص شدن نتیجه این انتخابات نشستهاند.

تاثیرپذیری بازار بورس از قیمت ارز
معصومه آقاپور علیشاهی ،نماینده پیشین مجلس
ش��ورای اسالمی و کارشناس مسائل اقتصادی درباره
تاثیرپذیری بازار بورس از قیمت ارز به
گفت:
درب��اره ارز فقط یک عامل نیس��ت ک��ه باعث تغییر
قیمت میشود .عوامل و شاخصههای متعددی وجود
دارد که میتواند این مسئله را تحتتاثیر قرار دهد.
وی با اش��اره به عوامل روانی در بازارهای گوناگون
داخل��ی عنوانکرد :بهویژه در ایران ک��ه عوامل روانی هم جزو
ش��اخصههای موثر در قیمت ارز اس��ت ،نمیتوان با قطعیت از
اثرگذاری مولفات اقتصادی روی یکدیگر سخن گفت.
نماینده پیش��ین مردم شبس��تر در مجل��س دهم به
اظهارک��رد :قاعدت��ا در ش��رایط فعل��ی ب��ا ای��ن تحریمه��ای
ناجوانمردانه و ش��رایط نامطلوبی که در سیس��تم بانکی ایجاد
ش��ده ،ما دسترسی بس��یار کمتری به منابع ارزیمان خواهیم
داشت که در نتیجه با کمبود تغذیه ارز در کشور مواجه هستیم.
متاس��فانه این ش��رایط برای ما قابلپیشبین��ی بوده و باید
پیشت��ر ب��رای چنین ش��رایطی برنامهری��زی میکردیم تا در
این مقیاس به مش��کل برنخوریم .آقاپور علیش��اهی با انتقاد از
ش��عارزدگی مس��ئوالن بیان کرد :اعتقاد من بر این اس��ت که
همه مس��ئوالن کش��ور س��عی کنند تا در گام نخست دست از
ش��عارزدگی بردارند .مقامات باید بدانند که مردم محرماس��رار
هس��تند و نباید مس��ائل را از مردم پنهان کنند ،ما باید به مردم
اعتماد کنیم چراکه مردم بسیار بهتر و بیشتر از سطح انتظار ما
مس��ائل را درک میکنند و شفافسازی در حوزههای گوناگون
اقتصادی مانند بازار سرمایه به ما کمک خواهد کرد.
نماینده ادوار مجلس ش��ورای اس�لامی خطاب به مسئوالن،

اس��ت و فقط به توافق و حل ابه��ام و وعدههای هر
هفتهای برای انتقال منابع بسنده کردند.
بر این اس��اس ،ب��ه مجوزی که از گذش��ته برای
سرمایهگذاری صندوق در بازار سرمایه وجود داشته،
اشاره شده بود اما ابعاد آن مشخص نشد .به هر حال
موضوع در ابهام پیش رفت تا اینکه صندوق توسعه
ملی اعالم کرد ،آماده همکاری برای انتقال منابع به
بورس اس��ت .چندی قبل هم پورمحمدی ،معاون
اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ،گفت که ابهاماتی
درباره منابع وجود داشته که در جلسه هیات امنای
صندوق توسعه ملی مطرح و برطرف شده است.

 خط قرمز تزریق ارز

ام��ا نکت��ه دیگر این اس��ت که اگر مناب��ع ریالی
صندوق توسعه ملی پاسخگوی نیاز بازار سرمایه در
حد تعیین شده نباشد ،ممکن است پای منابع ارزی
ن آید که این در مرحله نخس��ت نیاز
صندوق به میا 
به مجوز داشته داشته و بعد باید بانک مرکزی منابع

سخن پایانی
ارزی صن��دوق را به ریال تبدی��ل کرده و در اختیار
بازار سرمایه قرار دهد.
به نظر نمیرسد با توجه به حواشی که طی مدت
اخیر درباره تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی
وجود داش��ته ،ای��ن روال در زمینه تزریق به بورس
عملیاتی شود .به هر صورت ،زمانی که منابع صندوق
توسعه ملی در دسترس نیست هرگونه الزامی برای
تبدیل منابع آن به ریال به نوعی استقراض از بانک
مرکزی خواهد بود که از عوامل افزایش پایه پولی و
بهدنبال آن رشد تورم است.
موضوع��ی ک��ه چندی پی��ش رئی��س کل بانک
مرکزی ،درباره ماجرای کس��ری بودجه دولت به آن
اشاره کرده و گفته بود زمانی که دولت طبق مصوبه
قانونی بخش��ی از منابع صندوق توس��عه ملی را به
ریال تبدیل ک��رد تا در بودجه مورد اس��تفاده قرار
دهد ،عاملی برای افزای��ش پایه پولی و بهدنبال آن
افزایش تورم در ماههای بعد شده بود.

مس��ئوالن حدود دو ماه قب��ل وعده ایجاد
صندوق��ی برای تثبی��ت بازار ب��ورس را داده
بودن��د ک��ه قرار بود ب��ا یک درص��د از منابع
موجود در صندوق توسعه ملی انجام شود اما
فع�لا چنین اتفاقی روی ن��داده و هنوز ارزی
از این صندوق به بازار تزریق نش��ده اس��ت .با
توجه به این شرایط ،به نظر نمیرسد احتمالی
برای تزریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی به
بازار سرمایه وجود داشته باشد و از سوی دیگر
هم مشخص نیست منابع ریالی آن چه مقدار
بوده و آیا یک درصد آن پاس��خگوی نیازهای
بازار بورس ته��ران خواهد بود .با وجود اینکه
بی��ش از دو ماه از این وعده مقامات اقتصادی
و همچنی��ن نمایندگان مجل��س میگذرد اما
تاکنون مسئوالن از هرگونه توضیحی در این
زمینه خودداری کرده و ماجرا را در هالهای از
ابهام نگه داشتهاند.

فرهاد اسماعیلزاده

کارشناس بازار سرمایه
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کارشناس��ان بازار س��رمایه همواره به تاثیر نرخ ارز بر وضعیت بورس اش��اره کرد ه و افزایش نرخ ارز را
یکی از عوامل رش��د نرخ س��هام در بازار بورس و اوراق بهادار معرفی میکنند .بهعبارتی میتوان گفت
وقتی ارز در ایران گران میش��ود (ارزش ریال کمتر میش��ود) برخی سهامداران و همچنین شرکتهای
صادراتمحور حاضر در بورس کاال خوشحالتر میشوند یا به قول تحلیلگران بورسی در بازار آتشبازی به
راه میافتد .اما برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند با وجود افزایش بیسابقه نرخ ارز و رکوردشکنی
دالر در بازار آزاد ،بورس همچنان در حال ریزش و نوس��ان در کانال یک و نیم میلیون واحدی اس��ت.
این عده از کارشناسان دلیل وقوع این اتفاق را بالتکلیفی بازار و روشن نبودن چشمانداز بورس میدانند
و معتقدند قانون تاثیرگذاری نرخ ارز بر نرخ س��هام در وضعیتی حاکم اس��ت که شرایط در بورس عادی
باش��د اما درحالحاضر تا انتخابات امریکا نمیتوان انتظار داش��ت بازار س��رمایه طبق رویه قبلی و عادی
خودش پیش برود.

یادداشت

انتخابات
امریکا
و استراتژی
سرمایهگذاری

هیجانات بازار
باعث ورود حجم
زیاد نقدینگی
به بورس تهران
و عمال منجر به
تشدید فضای
هیجانی در این
بازار ناامن شد

ای��ن روزها گفتوگو درب��اره انتخابات امری��کا در محافل
ایران��ی ،زیاد اس��ت و از تاثی��رات آن بر اقتصاد ایران بس��یار
صحبت میش��ود .بازاره��ا در مرحل��ه تصمیمگیری بزرگی
هس��تند ،چراکه انتخاب این یا آن ،ظاهرا سرنوش��ت بازار را
متحول خواهدکرد .چرا انتخابات امریکا مهم اس��ت؟ بیش��تر
فعاالن اقتصادی و سیاسی ،انتخاب بایدن را عاملی بر کاهش
تحریمها و ایجاد توافقات میدانند که میتواند موجب کاهش
قیمت دالر در کش��ور ش��ود .در مقابل ترامپ را عامل فش��ار
بیشتر بر اقتصاد ایران میدانند .در نقد این گزاره ،باید بدانیم
که استراتژی کشورهای توسعهیافته ،با انتخاب اشخاص تغییر
چندان��ی ندارد و فقط ش��یوه اجرای آن متفاوت اس��ت .پس
ترام��پ یا بای��دن در روند تحریم و توافق ،اس��تقالل خاصی
از خود ندارند .از س��وی دیگر ،مالک تصمیمگیری ،شناخت
مسئوالن ایرانی نسبت به فضای روابط بینالملل است که به
نظر ،آش��نایی بیش��تری با امریکای ترامپی دارند تا امریکای
بایدن��ی .با این فرضیات ،اگر اس��تراتژی بلندمدت امریکا ،بر
توافق باشد ،امریکای ترامپی ،صریحتر و سریعتر قابل مذاکره
است ،چون امریکای بایدنی ،نیاز به استقرار در یکی دو سال
اول بعد انتخابات داشته و مسئوالن ایرانی بعد از دوسال ،تازه
ش��روع به مذاکره خواهند کرد و روند میتواند کامال پیچیده
و زمانبر باشد.
یک��ی از عوامل موث��ر بر اقتصاد ایران ،قیمت دالر اس��ت.
الزم است بدانیم نرخ دالر امریکا در هر کشوری ،برآیندی از
نرخ رشد اقتصادی ،بهرهوری نیروی کار ،نرخ تولید ناخالص
داخلی ،تراز تجاری ،بودجهبندی و کسری بودجه ،نقدینگی،
نرخ بهره ،تورم و ...در آن کش��ور نس��بت به امریکاست .پس
اینک��ه فک��ر کنیم با امریکا توافق کنی��م و نرخ واقعی دالر و
کاالها کاهش��ی میشود ،یک نوع دیدگاه کوتاهمدت و روانی
است .این حالت در کوتاهمدت ممکن است ،اما در میانمدت
و بلندمدت تغییرات خاصی نخواهیم داش��ت ،مگر اینکه در
پارامترهای بنیادی موثر بر نرخ ارز تغییرات ملموسی داشته
باش��یم .از س��وی دیگر هم باید بدانیم که لزوما قیمت فعلی
دالر ب��ازار ،نرخ واقعی دالر نبوده و به نظر نویس��نده در بازار
بیش از ارزش واقعی ،قیمتگذاری شده است.
ح��ال بهترین تصمیم س��رمایهگذاری در اقتص��اد ایران،
چه میتواند باش��د؟ سبد س��رمایهگذاری ایرانیان معموال از
دالر ،طال و س��که ،خودرو ،مس��کن ،اوراق با درآمد ثابت یا
س��پردهگذاری در بانک ،کاال ،بازار س��رمایه و سهام تشکیل
میش��ود .ب��ه نظر نویس��نده ،ارزش واقع��ی دالر بین  ۲۰تا
 ۲۵ه��زار تومان اس��ت .پس توصیه میش��ود در حوزههایی
س��رمایهگذاری کنی��د که با نرخ واقعی دالر ی��ا کمتر از آن
ارزشگذاری میشوند .توجه داشته این توصیهها برای  ۶ماه
تا یک سال اعتبار دارند.
راهکارهای قابل اجرا در حوزههای سرمایهگذاری ایران:
 ب��ا توج��ه به قیمت دالر ،کاهش س��رمایهگذاری در اینبخش ،میتواند موجب کاهش ریسک و بهینهتر کردن سبد
دارایی افراد شود.
 با توجه به نرخگذاریهای حبابی ش��دید در طال و س��کهمتاثر از دالر و انس جهانی ،خروج بخش اعظمی از س��رمایه
از ای��ن حوزه ،میتواند موجب بهینهتر ش��دن س��بد دارایی
افراد شود.
در زمینه خودرو و مس��کن ،خ��روج از این بازار ،بهعنوانس��رمایهگذاری ،گزینه مطلوبتری بوده و مخاطرات خاص
سبد س��رمایهگذاری اش��خاص ،کاهش ش��دیدی میتواند
داشته باشد .گفتنی است که خودرو مورد نیاز و مسکنی که
در آن زندگی میکنیم ،از این قاعده مستثنا هستند و اکیدا
نوسانگیری روی آنها را منع میکنیم.
 با توجه به تورم فعلی و نرخهای س��ود سپرده ،نگهداریریالی سرمایه به صورت سپرده بانکی یا اوراق با درآمد ثابت
هم توصیه نمیشود.
 در بحث کاال ،متخصصان و فعاالن هر حوزه ،حواسش��انبه نرخ موثر دالر بر نرخگذاری کاال و مواد اولیهش��ان باش��د.
اگ��ر از قان��ون کلی و اولیه که گفته ش��د ،تبعیت میکند ،به
داراییش��ان تغیی��رات اعمال نکنند ،اما اگر ب��ا نرخ باالتر از
نرخ واقعی دالر ،قیمتگذاری میش��ود ،تا حد امکان س��طح
موجودی اطمینان و موجودی انبار را کاهش دهند.
 در انته��ا نیز به مبحث بازار س��رمایه میرس��یم .پس ازانتخابات امریکا چنانچه توافقی حاصل ش��ود ،نتایج ناش��ی
از آن ب��ا نتایج ناش��ی از برجام متف��اوت خواهد بود ،چون با
ریزشه��ای اخیر قیمتی ،ب��ورس بهدنبال  P/Eصعودیتر و
باالتر میرود ،مبحث س��رمایهگذاری خارجی در ایران جدی
تر میشود ،طرحهای توسعهای که نهایی نشده ،میتوانند با
واردات تجهیزات ،تکمیل ش��وند ،نوس��ازی صنایع و افزایش
به��رهوری در دس��تورکار قرار میگیرد ،ش��رکتهایی که با
ظرفیت عملی پایینتر از ظرفیت اسمی در شرایط تحریمی
تولی��د میکنند بهدنبال تکمیل ظرفیت میروند .از س��وی
دیگ��ر هم بای��د بدانیم که برخی س��همها و تولیدات صنایع
بورسی ،با نرخ واقعی دالر ارزشگذاری و قیمتگذاری شده
است.
نتیجهگی��ری نهای��ی اینک��ه هر چه از س��رمایهگذاری در
بخشهای گوناگون کاس��تهایم ،نیاز است سرمایهگذاری در
بخش س��هام را افزایش دهیم ،چون اگر انتظارات انتخاباتی
امریکا و توافق برآورده ش��ود ،انتخاب بایدن و دالر کاهش��ی
شود ،این بخش کمترین ضربه را میپذیرد و اگر توافقی رخ
ندهد ،هر بخش��ی که با نرخ واقعی دالر ارزشگذاری ش��ده،
مستعد رشد مطلوبتر و سوددهی بهتری خواهد بود.

