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اقتصاد
کمی تأمل کنید

علی سعدوندی -اقتصاددان:
 به نظر ش�ما ،با توجه به روند نزولی قیمتها
در بازار ارز ،آیا نرخ کنونی دالر واقعی است؟
بارها تاکی��د کردهام که نرخ واقعی ارز بین ۱۸تا ۲۲
هزار تومان است ،درحالحاضر هم که قیمتها ریزش
داش��ته بازهم معتقدم این نرخ بیش��تر از نرخ تعادلی
دالر اس��ت .حاال در این ش��رایط اگر صادرکنندگان و
واردکنندگان و س��ایر فعاالن اقتص��ادی به این نتیجه
برس��ند که قیمتها بیش��تر از نرخ واقعی است ،دچار
بیماری هلندی میش��ویم .هرچند معتقدم بیش از۵۰
سال است ما درگیر این بیماری هستیم و اگر این روند
کاهش��ی قیمتها ادامه داشته باشد کمی از پیامدهای
بیماری هلندی جبران خواهد ش��د و اگر این اتفاق رخ
دهد ،مصائب و مش��کالت اقتصادی کشور بسیار کمتر
خواهد شد.
 آیا این روند کاهشی ادامه خواهد داشت؟
م��ن در کوتاهم��دت تداوم روند کاهش��ی ن��رخ ارز
را نمیبین��م ،دالیل مختلفی مانند گس��ترش ش��یوع
کرون��ا و همچنین تحریمها ،فعال ام��کان وقوع چنین
اتفاق��ی را بس��یار کاهش دادهاس��ت .ت��ا وقتی هم که
این محدودیتها پابرجاس��ت نرخ ارز افت چشمگیری
نخواهد داشت .بهعبارتی برداشت من این نیست که در
کوتاهمدت نرخ دالر از ۲۵هزار تومان به ۱۸هزار تومان
برس��د ،هرچند نرخ ۱۸هزار تومان هم کف نرخ تعادلی
در بلندمدت است؛ بنابراین شرایط خیلی خاصی ایجاد
نش��ده ،البته بازار ب��ورس واکنش خیلی ش��دیدی به
کاهش نرخ ارز نشان داده است.
 بان�ک مرکزی در این وضعی�ت چه اقدامی را
باید انجام دهد؟
اگر ج��ای بانک مرکزی بودم ،ری��زش قیمتی ارز را
کنت��رل میک��ردم و محدودیتهای س��نگینی که بر
تجارت خارجی گذاشته شده نیز باید کمتر شود .البته
دو هفت��ه قبل ،اتفاق مثبتی رخ داد و اجازه داده ش��د
بخش زیادی از کاالهای وارداتی دپوش��ده در گمرکات
ترخیص شود .از س��ویی ،سیاستهای ارزی کشور در
واکن��ش به تحریمها بس��یار مخرب بوده اس��ت .رفتار

بانک مرکزی مانند فردی است که تهدید به مرگ شده
اما خودش اس��لحه را برداش��ته و به شقیقهاش شلیک
کرده است .بهعبارتی میتوان گفت ما در برابر تحریمها
خودکش��ی کردهایم ،این در حالی اس��ت که تحریمها
میتوانس��ت در میانمدت آثار مثبتی هم داشته باشد،
چراکه میش��د وضعیت تولید برخی از کاالها را بهبود
بخشید اما متاسفانه هیچیک از این اتفاقات رخ نداد.
 بان�ک مرکزی همچن�ان مدعی اس�ت روزانه
۵۰میلی�ون دالر ب�ه ب�ازار ارز تزری�ق میکند تا
قیمتها تثبیت شوند .این در حالی است که نرخ
ارز نیمای�ی از ن�رخ آزاد ارز هم باالتر اس�ت .این
تناقضات رفتاری را چطور میبینید و آیا با تزریق
ارز به بازار موافق هستید؟
قب�لا با تزریق ارز ب��ه بازار موافق ب��ودم اما در حال
حاضر مخالف هس��تم .م��ا از اول نباید اجازه میدادیم
ن��رخ دالر م��رز ۳۰هزار توم��ان را رد کن��د و احتماال
بهدلیل دسترسی نداشتن به منابع ارزی نتوانستند این
کار را انجام دهند.
این در حالی اس��ت که بارها گفته ش��د ما هیچگاه
به این میزان از اس��کناس (دالر) دسترسی نداشتهایم
و این حجم از منابع ارزی بیس��ابقه است ،اما با توجه
به اتفاقاتی ک��ه رخ داد ،میتوان گفت برخی اظهارات
بیش��تر یک بلوف بوده و اگر این ادعاها حقیقت داشت
نباید نرخ ارز تا ۳۳هزار تومان افزایش مییافت! اکنون
هم که بازار خودبهخود روند ریزشی را در پیش گرفته
بانک مرکزی هم میگوید که به این روند کمک خواهد
کرد.
 آیا این سیاست درست است؟
آنچ��ه دولت و بان��ک مرکزی در این ح��وزه به اجرا
میگذارند ،دقیقا عکس آن چیزی اس��ت که در جهان
انجام میشود.
یعنی در سایر کشورها سیاستهای ضدچرخهای در
پیش گرفته میشود اما در ایران سیاستهای چرخهای
اتخاذ میش��ود .هر زمانیکه اقتصاد در مسیر سرازیری
قرار میگیرد ،مسئوالن ادعا میکنند این اتفاق نتیجه
انتخاب درست سیاس��تهای اقتصادی ازسوی ما بوده

در مرحله «جان آخر» هستیم!
دیرزمانی اس��ت دالر در کش��ورمان
بهعن��وان ی��ک دارای��ی س��رمایهای
شناخته میشود.
در مقاطع مختلف زمانی و در مواقعی که اقتصاد
کش��ور دچار التهاب میشود و ارزش پول ملی رو به
کاه��ش میگذارد ،مردم برای خرید دالر و طال اقدام
میکنند.
در  ۳ ،۲س��ال گذش��ته (پس از خ��روج ترامپ از
برج��ام) نیز این اتفاق روی داد و حجم باالیی از دالر

و یورو در خانههای مردم ذخیره ش��ده بود .اما هفته
گذش��ته و پس از اعالم نتایج غیررسمی انتخابات در
امریکا ،بازار ارز در واکنش��ی هیجانی ش��اهد کاهش
ح��دود  ۲۵درص��دی قیمت دالر بود که باعث ش��د
صفهای س��نگین فروش دالر در خیابان فردوس��ی
تهران ایجاد شود.
البت��ه صرافیها از خرید و فروش امتناع میکردند
اما ترس از کاهش بیشتر قیمت دالر باعث شد حجم
باالیی از دالر در بازار ازسوی مردم عرضه شود.

نیما آگاهی -کارشناس اقتصاد:
 به اعتقاد ش�ما چطور ش�د که ب�ه این وضعیت
اقتصادی رسیدیم؟
اگر بخواهیم صادقانه و عمیق به عملکردمان نگاه کنیم
با کمال تاسف باید گفت رفتارهای خوبی را در اقتصادمان
انجام ندادهایم .بهویژه در دهه  ۹۰اشتباهات بزرگی را در
حوزه اقتصاد رقم زدهایم .این در حالی اس��ت که کش��ور
در ده��ه  ۶۰درگیر جنگ ب��ود و در طول دهههای  ۷۰و
 ۸۰هم در حال س��ازندگی بودیم اما با وجود ش��رایطی
که داش��تیم عملکرد اقتصادی کشور بسیار قابل درکتر
از دهه جاری بود .با تش��دید تحریمها ش��رایط اقتصادی
ما بس��یار پیچیدهتر شد ،بخش��ی از این وضعیت بهدلیل
ای��ن بود ک��ه سیاس��تگذار درک درس��تی از موقعیت
جدید تحریمها نداش��ت .در نیمه نخس��ت دهه  ۹۰گفته
ش��ده ما همیش��ه تحریم بودهایم و ش��رایط فرقی نکرده
پ��س تحریمها اثرگذار نیس��تند .اما دیدیم که ش��رایط
تحریمهای جدید بس��یار با دورههای قبل متفاوت و این
مس��ئله از دید مقامات وقت پنهان مانده بود .اما در نیمه
دوم ب��ا آم��دن ترام��پ ،ماجرا به کلی تغیی��ر کرد و همه
معادالت بهم ریخت .دلیل اینکه دچار این وضعیت شدیم
هم این بود که نمیدانستیم قرار است دستاوردمان مثال
از برجام چه باشد و اگر دولت امریکا از آن خارج شد باید
چهکار کنیم تا آسیب کمتری ببینیم .بهعبارتی به سمت
این وضعیت هل داده ش��دیم در حالی که هیچ برنامهای
برای مدیریت آن نداش��تیم .اگ��ر به مولفههای اقتصادی
نگاه کنیم متوجه میشویم که سال به سال شرایط کشور
بغرنجتر شده است .برای مثال ،تورم شدید ،نقدینگی باال
و رش��د سرسامآور آن ،پایین آمدن میزان سرمایهگذاری
در کشور ،باال رفتن اصطالک و سایر پارامترها باعث شده
به اینجا برسیم .حتی اگر در بهترین حالت ،معجزهای رخ
بدهد و ش��رایط رو بهبود باش��د ،تازه عقبگردی خواهیم

داشت به شرایطی که در دهه  ۸۰داشتیم ،با این اوصاف به
جرأت میتوان گفت که عمال  ۲۰سال را از دست دادهایم.
 فک�ر میکنید امروز چ�ه کار باید کرد تا از این
مخمصه خارج شویم؟
م��ن بر ای��ن باورم ک��ه درحالحاض��ر در حیاتیترین
روزهای اقتصاد کش��ورمان هس��تیم و اگر سیاستگذار
درک درس��تی از شرایط نداشته باشد ،وضعیت به مراتب
بغرنجتر از حاال خواهد ش��د .به اصطالح در مرحله «جان
آخر» قرار گرفتهایم و اگر این فرصت را هم از دست بدهیم
دیگر مفری برای بازگشت نخواهیم داشت.
 چگونه باید از این فرصت استفاده کرد؟
دو مش��کل داریم که کار را سخت میکند و به نظر من
بای��د هر دو معض��ل را حل کنیم وگرنه این فرصت را هم
از دس��ت خواهیم داد و واقعا کار برایمان مشکل میشود.
نخستین مس��ئله اصالح سیاس��تگذاری داخلی است،
کش��ورهای زیادی در موقعیتی که اکنون هس��تیم ،قرار
داش��تهاند و ما باید از تجارب این کشورها استفاده کنیم.
برای مثال ،ترکیه در دهههای گذش��ته توانس��ته از یک
شرایط بسیار سخت عبور کند و به یک ثبات نسبی برسد.
ما باید از تجربه کشوری مثل ترکیه در امر سیاستگذاری
داخلی بهره ببریم .برای مثال کشور یک برنامه دقیق برای
حرکت از یک اقتصاد وارداتمحور به س��مت تولیدمحور
ن��دارد ،یعنی نمیدانیم در ش��رایط تحریم چطور باید با
معضل کاهش ارزش پول ملی مواجه شویم .چه خوشمان
بیای��د یا نیاید در ش��رایطی ق��رار گرفتهایم که این اتفاق
افتاده است ،حاال باید این تهدید را به یک فرصت تبدیل
کنیم .البته میش��نویم که اغلب تقصیر را بر عهده دولت
میاندازند ،بله دولت هم مقصر است اما باید توجه داشت
ک��ه در دولت قبلی هم وضعیت همین بود و ما هیچوقت
ی��ک برنامه عملیاتی دقیقی نداش��تهایم .بههمین دلیل
است که معتقدم نگاه ما به مسائل باید در سطح حاکمیت

تغییر کن��د در غیر اینصورت همین وضعیت
ادامه خواهد داشت.
ام��ا حوزه دوم که باید مورد توجه قرار گیرد
سیاس��تگذاریهای خارجی کشور است .من
معتقدم ادبیات اقتصاد سیاسیمان باید تغییر
کند .در طول س��الیان گذشته همواره اقتصاد
ابزاری بوده برای سیاس��ت ما! یعنی همیش��ه
اقتصاد به سیاس��ت س��رویس داده و در تمام مقاطع نیز
تخریب ش��ده اس��ت .در صورتی که اتفاقا باید عکس این
عمل کنیم یعنی سیاس��ت باید به اقتصاد سرویس بدهد.
به عبارتی باید هر سیاس��تمداری که پش��ت میز مذاکره
مینش��یند اول به این مسئله فکر کند که نباید جملهای
از دهانش خارج شود که بر خالف منافع اقتصادی کشور
باشد .اینجا باید توجهتان را به قدرتهای اقتصادی جهان
جلب کنم .تقریبا تمامی کشورهای مهم جهان با یکدیگر
جن��گ تجاری دارند .برای مثال روس��یه با امریکا ،چین
ب��ا امریکا ،اتحادیه اروپا با امری��کا و چین با اتحادیه اروپا
هم��واره با یکدیگر در جنگ تجاری هس��تند اما هیچگاه
اج��ازه نمیدهند این کش��مکشهای سیاس��ی ضربهای
ب��ه روابط اقتص��ادی آنها بزند و هیچوقت پشتش��ان را
ب��ه یکدیگ��ر نمیکنند ،چون در این ص��ورت راهی برای
بازگش��ت نخواهد ماند و آنها نمیخواهند اقتصاد را فدای
سیاست کنند.
 این نگاه در بین مس�ئوالن چن�دان طرفداری
ندارد.
بله متاسفانه خیلی از دوستان فکر میکنند که مذاکره
یعنی وابس��تگی به خارج و دادن همه امتیازات ،یک عده
دیگری هم فکر میکنند که از اساس باید منفک از جهان
باش��یم ،این گروه استقالل را به معنای جزیرهای زندگی
کردن میدانند .اما در ادبیات اقتصاد سیاس��ی جهان این
مس��ئله جا افتاده که کش��ورها میتوانند در عین داشتن
مش��کالت با یکدیگر مذاکره کنن��د و امتیازاتی به طرف
مقابل بدهند و امتیازاتی بگیرند.
ما باید زاویه دیدمان را نس��بت به مسائل تغییر دهیم.
باید با اصالح رویکرد در دو زمینه سیاستگذاری داخلی
و ادبیات اقتصادی بینالمللیمان در مسیر پیشرفت قرار
بگیریم.
 این ش�رایط باعثش�ده بخش بزرگی از مردم
نس�بت ب�ه عملک�رد و اظه�ارات برخ�ی مقامات
بیاعتماد ش�وند .به نظر ش�ما نتیج�ه این واکنش
اجتماعی در حوزه اقتصاد کشور چه خواهد بود؟

متاس��فانه در س��الیان اخیر هم��واره از این
اعتماد و آبروی سمت و جایگاهها هزینه زیادی
کردهایم ،به این دلیل میگویم س��مت که افراد
میآیند و میروند و متاس��فانه اعتماد مردم به
آن سمتها از بین میرود .اگر بخواهم از بحث
دور نش��وم باید توجهات را ب��ه بازارهای پولی
جلب کنم .اگر خاطرتان باشد در زمان ریاست
آقای سیف بر بانک مرکزی ،ماجرای سکههای ثبتنامی
پیش آمد .اول گفته ش��د که ثبتنام نامحدود اس��ت و
هرک��س هر مقدار بخواه��د میتواند ثبتنام کند اما بعد
زمزمههایی پیرامون مسئله اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
ش��نیده ش��د .در دورهای هم آقای جهانگیری صحبت از
دالر ۴۲۰۰تومانی کردند و گفتند که به اندازه کافی دالر
وجود دارد و به هر فردی که نیاز داش��ته باش��د ،دالر با
قیمت دولتی میدهیم اما بعد از مدت کوتاهی دیدیم که
این اتفاق نیفتاد و انحصاراتی هم در این زمینه ایجاد شد.
 آی�ا ای�ن مس�ئله ب�ه دول�ت کنون�ی محدود
میشود؟
به هیچ وجه! من تمرکزم بر چند س��ال گذش��ته بود
وگرنه مجلس ،دولتهای قبلی و سایر مسئوالن هم این
روی��ه را در پی��ش گرفتند و باعث تش��دید بیاعتمادی
بی��ن مردم ش��دند .این اتفاق باعثش��ده گاهی مردم ما
تحوالت سایر کشورها را در فعل و انفعاالت داخل کشور
دخیل بدانند.
ام��ا بهتازگ��ی در پی داغ ش��دن بحث ب��ازار بورس با
پدیدهای مواجه شدهایم که مسئوالن تاکنون با آن آشنا
نبودهاند.
آن هم کش��ف شاخص بورس بوده است ،این شاخص
هر روز صبح ش��رایط بازار و اظهارات مسئوالن اقتصادی
م��ا را میس��نجد و در قال��ب عدد و رقم در بازار س��هام
به مردم نش��ان میدهد .این پدیده باعث ش��د خیلی از
مقام��ات حرفهایی را که قبال بهراحتی میزدند بهدلیل
درک تاثیرگ��ذاری آنی بر ب��ازار بهراحتی عنوان نکنند.
یکی از دوس��تان میگفت که ما باید ش��اخص بورس را
بر س��ردر وزارتخانهها و ادارات بزنیم تا مس��ئوالن نتیجه
اظهارات خود را ببینند .از همین رو معتقدم اگر فکری به
حال سیاستگذاریهای کالن کشور نکنیم ،این آخرین
فرص��ت را هم از دس��ت خواهیم داد و ش��رایط بس��یار
سختتر از قبل خواهد شد .من امیدوارم سیاستگذاران
کش��ور این ش��رایط را درک کنند و از فرصت پیشآمده
نهایت استفاده را ببرند.

یادداشت

اقتص��اد ای��ران در س��الهای اخی��ر
آس��یبهای س��ختی را در پی اعمال
فش��ار حداکثری ترامپ دیده است اما به
اعتقاد بس��یاری از کارشناسان مش��کالتی که امروز
م��ردم با آن دس��ت به گریبان هس��تند ،ریش��ه در
ناکارآمدی سیس��تم مدیریت کش��ور دارند و س��هم
تحریمه��ا در ب��روز این چالشها ب��ه مراتب کمتر از
سوءمدیریت داخلی است.
تقریب��ا همه تحلیلگ��ران بر این نکت��ه متفقالقول
هس��تند که اگر م��ا در س��اختار مدیریت��ی اقتصاد

کشورمان اصالحات ساختاری را رقم نزنیم هیچ اتفاق
مثبتی در دوران ریاس��ت جمه��وری جو بایدن برای
ایران نخواهد افتاد.
کارشناسان اقتصاد بر این باورند که در گام نخست
مس��ئوالن باید تالش کنند اعتم��اد از بین رفته را به
نحوی جلب کنن��د در غیر این صورت ،ش��کافی که
بی��ن مردم و مقامات ایجاد ش��ده روز به روز عمیقتر
خواهد شد و حتی اگر اقدامات مثبتی هم انجام شود
بهدلی��ل وجود این فضای بیاعتم��ادی ،راه به جایی
نخواهد برد.

اس��ت .در حالیکه پایین آم��دن نرخ دالر
بهدلی��ل اثر روان��ی انتخابات امری��کا بوده
و البت��ه ف��روش ارز و طالیی ک��ه مردم در
خانهها دارند نیز این روند را تش��دید کرده
اس��ت ،بنابراین کاهش نرخ ارز هیچ ربطی
به سیاس��تهای آقایان ن��دارد .حاال بانک
مرکزی میخواهد این فضا را تهییج کند اما
من هیچ منفعتی در این اقدام نمیبینم .برداش��ت من
این اس��ت که اگر کمی تالطمات مدیریت شود ،بیشتر
به نفع اقتصاد خواهد بود تا اینکه چنین اقداماتی انجام
دهن��د .اکنون مقام��ات باید پاس��خگوی عملکرد خود
باشند که واردات را محدود کردند و به انحصارات دامن
زدند که مثال فرار سرمایه اتفاق نیفتد در حالیکه این
یک مس��ئله تخیلی و موهوم بود .از س��ویی هم برخی
از ایرانیها ارز خود را در کش��ور ترکیه به ملک تبدیل
میکردن��د اما با وجود محدودیتهای اعمالش��ده هم
دیدیم فرار سرمایه تا جایی ادامه پیدا کرد که ایرانیان
ب��ه رتبه اول خریداران مس��کن و آپارتم��ان در ترکیه
تبدیل ش��دند .بنابراین ادعاهایی مانن��د جلوگیری از
فرار س��رمایه با اعمال سیاستهایی مانند ارزپاشی در
تناقض کامل اس��ت ،از س��ویی هم مطمئن نیستم که
اص�لا ما این حجم از دالر را داش��ته باش��یم که بانک
مرکزی بتواند به بازار تزریق کند.
 بس�یاری از افرادی که ارز و طال ذخیره کرده
بودند در روزهای گذشته اقدام به فروش کردهاند
بهنظر ش�ما ،ای�ن نقدینگی س�رگردان به کدام
سمت خواهد رفت؟
وقتی نقدینگی افزایش مییابد باید منتظر جذب آن
به سمت بازارهای طال ،ارز یا بازار سرمایه باشیم ،البته
در این ش��رایط ،فکر نمیکنم این نقدینگی به س��وی
بازار مسکن برود (بهدلیل گرانی مسکن).
باید به این نکته هم اشاره کنم که اگر دولت درست
عم��ل میکرد این ثروتزداییها انجام نمیش��د .در ۷
س��ال گذشته یکس��ری اصول در اقتصاد ازسوی دولت
اعمال ش��دهاس��ت .محوریت این اص��ول نیز بر حفظ
مناف��ع کوتاهم��دت امنیتی و سیاس��ی دولت اس��توار
است.
بهعبارتی اگر بخواهیم در یک کلمه سیاس��ت دولت
را توصیف کنیم ،واژه «ثروتس��وزی» بهترین انتخاب
اس��ت .این در حالی است که اسم سال ما جهش تولید
است اما دقیقا سیاستهایی که اعمال میشود برخالف
تقویت بخش تولید است.
ش��ما کارمندی را تصور کنید ک��ه تمام زندگیاش
را تبدی��ل به دالر یا ط�لا کرده ام��ا در اغلب حوزهها
این ثروتس��وزیها باعثشده سرمایههای این کارمند
به کلی از بین برود .جالب اینجاس��ت که سیاستهای
ثروتس��وزی دولت هیچ تاثیری بر کاهش یا س��وخت

نقدینگی هم نگذاش��ته و این مولفه همچنان
تشدید میشود ،بهعبارتی ثروت از بین میرود
اما نقدینگی س��ر جای خود مانده است .ادامه
این روند میتواند بسیار مضر باشد.
کس��ی که س��کان هدایت اقتصاد کش��ور را
بهدس��ت میگیرد باید دلس��وز مردم باشد ،نه
اینکه دلخ��وش به پی��روزی کوتاهمدت ارزی
حاصل از انتخابات ایاالت متحده باشند و پس از مدتی
بار دیگر دالر به باالی ۳۰هزار تومان بازگردد.
 با توجه به این وضعیت شما به افرادی که دالر
و طال در خانه دارند ،چه توصیهای میکنید؟
توصیه میکنم در مواقعی که عواطف و احساسات بر
فض��ای منطقی غلبه میکند ،دس��ت از خرید و فروش
بردارن��د .در حال حاضر ،نگرانی بس��یاری از مردم این
اس��ت که اگر تحریمها برداشته شود ،اینها ضرر کنند،
این نگرانی تا  ،۲هفته دیگر هم ادامه خواهد داشت اما
در نهایت فضا آرام میشود .به هر حال توصیه میکنم
فع�لا صبر کنند و بع��د از فروکش کردن احساس��ات
تصمیم بگیرند.
 شرایط بازار سهام را چطور ارزیابی میکنید؟
م��ن برای ارزیابی وضعیت بازار فیلترهایی دارم که با
استفاده از آنها میتوان میزان ارزندگی سهام شرکتها
را سنجید.
درحالحاضر اگر شرکتهای بورسی را با استفاده از
این فیلترها مورد س��نجش قرار دهیم خواهیم دید که
حدود نیمی از س��همها یا ارزانت��ر از نرخ واقعی خود
عرضه میشوند یا به نرخ هستند.
اما متاس��فانه مانند اول س��ال که هرچه گفتیم این
فضای هیجانی ثروتس��وزی را در پی دارد و هیچکس
نش��نید ،االن هم میگویم که بس��یاری از این سهمها
در موقعی��ت خوب��ی قرار دارند و میت��وان برای خرید
اقدام کرد اما متاس��فانه باز هم اغلب افراد نمیش��نوند
و ب��ا تاثیرپذی��ری از این فضای هیجان��ی در صفهای
فروش س��هام ایستادهاند .البته سهامداران دقت داشته
باش��ند که ادعا نمیکنم همه سهمها در شرایط خوبی
قرار دارند ،بلکه میگویم ۷۰۰شرکت در بورس حضور
دارن��د ک��ه  ۵۰مورد از آنها یا ارزان هس��تند یا به نرخ
عرضه میشوند.
ام��ا ۶۵۰نماد همچنان گران هس��تند ،اما این نکته
ه��م باید مورد توجه باش��د که ای��ن  ۶۵۰مورد اغلب
ش��رکتهای کوچ��ک هس��تند و  ۵۰نم��اد ارزان در
دس��ته ش��رکتهای بزرگ قرار میگیرند .اما متاسفانه
سهامداران همه این سهمها را برای فروش گذاشتهاند
و روند احساس��ی را در پی��ش گرفتهاند .به این عزیزان
هم توصیه میکنم سهام خود را فعال نفروشند و کمی
تامل کنند تا ش��رایط کمی منطقیتر ش��ود ،س��پس
تصمیم بگیرند.

موضع
والاستریت
در انتخابات
امریکا

رابین ویگلزورث

روزنامهنگار بازارهای مالی

در مواقعی
که عواطف و
احساسات بر
فضای منطقی
غلبه میکند،
دست از خرید و
فروش بردارید

امیدوارم
سیاستگذاران
کشور شرایط
را درک کنند
و از فرصت
پیشآمده نهایت
استفاده را ببرند

ش��گفتزدگی ،صب��وری و بازخوان��ی
س��ناریوهای گوناگون از جمل��ه واکنشهایی
بود که در یکی ،دو هفته گذش��ته س��هامداران
و مدیران صندوقهای سرمایهگذاری در امریکا
از خود نشان دادند و تاکنون از هرگونه واکنش
احساس��ی نس��بت به نتایج انتخابات تاریخی
این کش��ور پرهیز کردهاند .س��رمایهگذاران از
روز ۴نوامب��ر در بازارهای جهان��ی با اطمینان
از پی��روزی جو بای��دن ،رقیب دموکرات دونالد
ترامپ ش��روع به معامله کرده و با خوش��بینی
کار خ��ود را از س��ر گرفتند .البت��ه از روزهای
قب��ل از انتخابات هم احتم��ال پیروزی «موج
آبی» افزایش یافته بود و بس��یاری از بنگاههای
ش��رطبندی ه��م دموکراتها را پی��روز نهایی
بزرگترین رقابت سیاسی جهان دانسته بودند.
البت��ه با توجه ب��ه پیشبینیها ،باید جو بایدن
با کس��ب یک پیروزی آس��ان در ایالت فلوریدا
در همان روز نخس��ت ش��مارش آرا کار ترامپ
را یکس��ره میک��رد ام��ا این اتف��اق رخ نداد و
مارات��ن سیاس��ی امریکاییها تا یک هفته پس
از پایان انتخابات هم ادامه داش��ت تا اینکه در
نهایت دیوار س��بز ش��مالی در ای��االت متحده
کار را تمام کرد .بایدن توانس��ت با کسب آرای
الکترالکالج ایالتهای مهمی مانند پنسیلوانیا،
میش��یگان ،ویسکانسین و حتی جورجیا کار را
ب��ه نفع ح��زب دموکرات پای��ان دهد .هرچند
ترام��پ تا به این لحظه ،بهطور رس��می نتیجه
ای��ن انتخابات را نپذیرفته اما به نظر میرس��د
بازارهای جهانی متقاعد شدهاند که کار ریاست
جمه��وری کنونی ایاالت متحده تمام ش��ده و
مس��تاجر جدید کاخ سفید از ۲۰ژانویه ۲۰۲۱
در این عمارت مس��تقر خواهد ش��د .البته تنها
انتخابات ریاست جمهوری نبود که مورد توجه
سهامداران امریکایی و اروپایی قرار داشت ،بلکه
نتیجه شمارش آرای انتخابات سنا و کنگره نیز
ازسوی فعاالن بازارهای جهانی رصد میشد که
البته در آن زمینه کمی پیچیدگیها بیش��تر از
رقابتهای ریاست جمهوری بود ،اما در نهایت
س��رمایهگذاران برخالف ادعاهای ترامپ مبنی
بر تقلب در انتخابات ،به این نتیجه رس��یدهاند
که کار رئیسجمهوری مس��تقر در کاخ سفید
تمام ش��ده اس��ت .وادیم زلوتنیکوف ،رئیس
مدیریت داراییهای س��ازمانی در همین زمینه
گفت :من تقریبا  ۳۰س��ال اس��ت که این کار را
انجام میدهم ،پیشبینی رویدادهای سیاس��ی
کار دشواری است ،حتی میتوانم بگویم تقریبا
غیرممکن اس��ت و شما هیچ تصوری از واکنش
بازار نس��بت به این دست اتفاقات ندارید .اما از
روز دوشنبه هفته قبل ،همزمان با شکلگیری
م��وج آبی دیدیم که س��رمایهگذاران امریکایی
بالفاصل��ه اوراق بده��ی دولت ایاالت متحده را
در ب��ازار عرض��ه کردند .از طرف��ی هم بازدهی
خزان��هداری امریکا به باالتری��ن میزان در یک
س��ال گذشته رسید و همچنین بازار سهام نیز
با رش��دی ۱.۲درصدی همراه ش��د .همزمان با
این تحوالت طبیعی بود که ش��اخص نوسانات
در بازاره��ای س��رمایه نیز کاه��ش یابد که به
معنای برقراری ثبات در این حوزه اس��ت .البته
برخی از صندوقهای سرمایهگذاری پیشبینی
میکنن��د دونالد ترامپ هوادارانش را به مارش
خیابان��ی تحریک خواهد ک��رد و امکان ایجاد
هرج و مرج در جامعه امریکا کم نیس��ت .البته
اکثریت س��هامداران چنین برداش��تی از فعل
و انفعاالت سیاس��ی در واش��نگتون ندارند ،به
همین دلیل هم ریسک سرمایهگذاری برخالف
پیشبینیها بس��یار پایین آمده است .البته در
س��اعات اولیه ش��مارش آرا به نظر میرس��ید
پیشبینیها به وقوع خواهد پیوس��ت ،چراکه
همزمان با اعالم نتیجه غیررسمی شمارش آرا
در فلوریدا ،بازار اوراق قرضه واکنش��ی بس��یار
تهاجم��ی و غیرمعقول نش��ان داد اما رفتهرفته
پس از شمارش آرای پستی دیدیم که تحوالت
بازار به س��مت تثبیت شاخصها حرکت کرد.
البته اگر کم��ی به عقب بازگردیم در انتخابات
س��ال  ۲۰۰۰ه��م چنی��ن اتفاقات��ی رخ داد و
وضعیت بازار اوراق قرضه بس��یار آش��فته شده
بود ،از همین رو با در نظر گرفتن سابقه رفتاری
دونالد ترامپ پیشبینی میش��د که اینبار هم
چنی��ن اتفاقی روی دهد ام��ا واکنش صبورانه
جو بایدن ورق را به س��ود سهامداران برگرداند.
در واقع بازارهای سهام در ایاالت متحده فرش
قرمز را برای ورود جو بایدن به کاخ سفید آماده
کردند و ترامپ نیز از این واکنش س��هامداران
بسیار دلآزرده شد.
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