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نحوه عملکرد حقوقیها در بورس تهران را بررسی کرد

بازارگردانی یا بازیگردانی؟
سهند اینانلو

هفته گذش��ته وضعیت بازار س��هام پس از چندین روز صعود ،بار دیگر روند ریزش��ی را در پیش گرفت و
بس��یاری از س��هامداران حقیقی بورس تهران با متهم کردن حقوقیها به نوسانگیری ،دست به اعتراض در
فضای مجازی زدند .این دسته از فعاالن بازار با اشاره به نحوه عملکرد بازارگردانهای حقوقی در بازار سهام،
آنها را به نوس��انگیری در پوش��ش قانونی آن (بازارگردانی) متهم کردند .عده زیادی از کارشناس��ان نیز با
معترضان در فضای مجازی همصدا شده و به سیاستهای سازمان بورس در قبال سهامداران حقوقی اعتراض
کردند .اما عده دیگری از کارشناس��ان که تعداد کمتری را ش��امل میش��دند با تاکید بر حفظ استقالل بازار
سرمایه ،خواستههای حقیقیها را غیرمعقول و خارج از عرف بورسهای مختلف جهان دانستند .در این بین،
مدیران سازمان نیز بیکار ننشستند و در مصاحبههایی به تبیین مواضع سازمان پرداختند ،از اظهارات مدیران
بورسی اینطور برداشت میشود که سهامداران حقیقی باید با اینگونه رفتارها کنار آمده و خود را با آن وفق
دهند ،چراکه ریسکپذیری در ذات بورس است و اگر کسی به هوای سود حتمی و قطعی در کوتاهمدت وارد
این بازار شده ،تصمیم نامعقول و عجوالنهای گرفته است.
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عکس:

دلیل ریزش هفته قبل بورس چیست؟
میت��را تاتاری ،کارش��ناس بازار س��هام با اش��اره به
ریزشهای ش��اخص ب��ورس در هفت��ه قبل به
گفت :از دوشنبه هفته قبل (۲۴آذر) شاهد فشار فروش
و عرضه در بازار بودیم که منجر به ریزش بورس شد ،اما
قب��ل از آن ،گروههای مختلف بهطور متعادل و منطقی
به معامله میپرداختند.
وی در ادام��ه اف��زود :ب��ه اعتقاد م��ن ،چندین دلیل
برای این ریزشها وجود دارد که اگر به آنها رس��یدگی
نشود ،مش��کالت بازار تشدید خواهد شد ،دلیل آن نیز
بیاعتمادی س��هامداران خُ رد است ،چراکه در روزهای
منفی فقط بهدنبال فرار هستند.
تاتاری با یادآوری ریزشهای بازار سهام در تابستان،
تاکید کرد :پس از ریزشهای مرداد ماه ،سازمان بورس
ش��رکتهای بورس��ی را موظف کرد ،بازارگردان تعیین

کنن��د .وظیفه ای��ن بازارگردانه��ا نیز ایجاد
تع��ادل و آرام��ش در بازار س��هام اس��ت اما
عمال ای��ن بازارگردانها تبدیل به راهی برای
حقوقیها ش��دند تا به شکل قانونی و سادهتر
به نوسانگیری بپردازند.
این کارش��ناس بازار با اشاره به ثابت ماندن
قیمت سهمهای شاخصساز ،بیان کرد :یکی
از س��واالتی که ایجاد میشود این است که چرا قیمت
س��همهای شاخصس��از در دو هفته گذش��ته تغییری
نداشته است .متاسفانه تعداد زیادی از سهمها به محض
اینکه جان میگرفتند بار دیگر صفهای خرید تشکیل
میشد ،این مسئله نش��انگر این است که بازارگردانها
بهراحتی در حال نوسانگیری هستند و قیمت سهم را
در محدوده خاصی کنترل کردهاند.

وی ادام��ه داد :اصول و قواع��د بازارگردانی
بس��یار حس��اس و مهم هس��تند ام��ا به نظر
میرس��د هیچ قانون و نظ��ارت دقیقی برای
فعالیت بازارگردانها پیشبینی نشده و همین
امر نی��ز باعث ش��ده راه برای نوس��انگیری
حقوقیها بازتر شود.

 بهن�ام س�هامدار ُخ�رد ،ب�ه کام
حقوقی!

تاتاری با اش��اره به قانونگ��ذاری غیراصولی در بازار
س��هام تهران ،بیان ک��رد :قوانی��ن محدودکنندهای که
برای حقیقیها وضع میشود ،عمال باعث هموارترشدن
راه ب��رای حقوقیها میش��ود و بهراحت��ی میتواند به
نوسانگیری در بازار بپردازد .در حالی که باید بهگونهای
قانون را مشخص کرد که حقوقیها بدانند در ازای رفتار

غیراصولیش��ان با پیامدهای جدی روبهرو خواهند شد.
ام��ا در عمل میبینیم که حقوقیها بهراحتی میتوانند
س��همی را  ۵۰درصد منفی کنن��د و هیچکس نیز آنها
را مواخ��ذه نمیکن��د .این تحلیلگر ب��ورس در پایان با
توضیح درباره نحوه ریزش ارزش قیمت برخی س��همها
نیز یادآور شد :بهعنوان مثال ،حجم مبنای سهمی مثل
فوالد  ۸میلیون اس��ت ،در حالی که ۲۰۰میلیارد برگ
س��هم دارد ،این حجم مبنا بر چه اساس��ی تعیین شده
اس��ت؟ در حالی که مثال س��هم دیگری که یکچهارم
ف��والد برگ س��هم دارد ،حجم مبنای آنه��ا ۲۰میلیون
است .با توجه به این مسئله ،حقوقیها با ایجاد صفهای
فروش غیرواقعی بهراحتی میتوانند ارزش این سهم را
نص��ف کنند ،متاس��فانه مش��ابه این اتف��اق را بارها در
ماههای اخیر دیدهایم.

حال بازار خوب است؛ عملکرد حقوقیها مشکلی ندارد
مصطفی صفاری ،کارشناس ارشد بازار سهام با مردود
دانس��تن انتقادها به نحوه عملکرد شرکتهای حقوقی،
به
گفت :به اعتقاد من ،بازار س��رمایه مش��کلی
ن��دارد و حقوقیها هم بهطور طبیع��ی به فعالیت خود
ادامه میدهند.
وی در ادام��ه اف��زود :وقتی حجم معام�لات در بازار
باالی ۲۰هزار میلیارد تومان قرار دارد ،نشانگر وضعیت
مناس��ب بازار اس��ت .ش��اخصکل که نمیتواند معیار
مناس��بی برای س��نجش بازار باش��د و باید ب��ه میزان
نقدش��وندگی بسیار باالی بازار توجه کرد که باعثشده
حجم معامالت در بازار سهام به بیش از ۲۰هزار میلیارد
تومان برسد.

 نگران نباشید!

مدیر روابطعمومی سازمان بورس به قدمت  ۱۷ساله
عملیات بازارگردانی در بازار س��رمایه ایران اشاره کرد و
گفت :بازارگردانها در  ۹ماه گذش��ته ۵۵ ،هزار میلیارد
تومان سهام خریداری کرد ه و به میزان ۲۷هزار میلیارد
تومان سهام فروختهاند.
بازارگردانی ،فرآیندی است که برای تعادلبخشی به
بازار و تضمین نقدش��وندگی آن ب��ه کار میرود؛ یعنی
س��هامداران و صاحبان اوراق ب��ه محض تصمیمگیری
برای فروش س��هام خود بتوانند نسبت به معامله اوراق
خود اقدام کنند .در همین راس��تا ،ش��ورایعالی بورس
طی مصوبهای در  ۲۰ش��هریور امس��ال همه ناشران را
به داش��تن بازارگردان ملزم کرد ،ای��ن موضوع موجب
نقدش��وندگی در بورس ش��د ،اما در ای��ن میان برخی
معتقدن��د بازارگردانه��ا در فرآیندهای بازار س��رمایه
اخالل ایج��اد کردند و برخی دیگ��ر بازارگردانها را به
تالش برای نوسانگیری از س��رمایهگذاران خرد متهم
میکنند.
در این زمینه ،س��یاوش وکیلی ،مدیر روابطعمومی و
امور بینالملل س��ازمان بورس ،ضمن رد این اتهامها با
استناد به آمار معامالت  ۹ماهه بازارگردانها اعالم کرد:
بازارگردانها در بازار سرمایه نقش مثبتی ایفا میکنند،
نقدش��وندگی مهمتری��ن وظیف��ه بازارگردانهاس��ت و
آمارهای موج��ود ،ایفای نقش آنها در بازار س��رمایه را
تأیید میکند.
به گزارش سنا وی با اشاره به فعالیت قانونمند بیشتر
بازارگردانه��ا ،درب��اره نحوه برخورد س��ازمان بورس با
تخلفات برخی بازارگردانها ،گفت :موضوع مهم ،توجه
به تفاوت بین «تخلف» و «جرم» اس��ت ،سازمان بورس
با ناش��ران و نهادهای مالی که از دستورالعملها تخلف
کردن��د و همچنین ب��ا بازارگردانهایی ک��ه در فرآیند

عملیات بازارگردانی هم دچار تخلف ش��وند،
برخورد خواهد کرد ،این موضوع با جرمانگاری
و ارس��ال پرونده به دادگاهه��ا تفاوت دارد اما
اگر الزم باشد براس��اس مقررات و قوانین آن
اقدامات نیز انجام میشود.
وکیلی افزود :تاکنون عمده تخلفات ناش��ی
از اس��تنکاف برخی ناشران از عمل به مصوبه
 ۲۰ش��هریور ش��ورایعالی بورس و آییننامه صیانت از
حقوق سرمایهگذاران بوده که همه ناشران (چه ناشران
جدیدالورود به بازار و چه ناش��ران باس��ابقه بازار) را به
داش��تن بازارگ��ردان ملزم کرده اس��ت ،در نخس��تین
روزهای اجرای این مصوبه از  ۱۲مهرماه برخی ناش��ران
از اج��رای آن خ��ودداری کردند ک��ه برخوردهای الزم
براساس مقررات هم انجام شد.
مدیر روابطعمومی و امور بینالملل س��ازمان بورس
ادامه داد :باید به این نکته توجه کرد که رس��یدگی به
تخلفات مراحلی دارد ،در مرحله نخست ،پس از صدور
گزارش تخلف از سوی واحدهای نظارتی ،موضوع توسط
کمیتههای تحقیق بورسها بررسی و برای تصمیمگیری
به هیات مدیره بورسها یا هیأت رس��یدگی به تخلفات
سازمان ارائه میشود .رأی ب َ َدویِ انضباطی تا یک ماه ،از
سوی محکومان قابل تجدیدنظرخواهی است.
وی افزود :فرآیند رسیدگی به این تجدیدنظرخواهی
در س��ازمان بورس انجام میشود ،بسیاری از متخلفان
میتوانند در این مهلت یکماهه به تعهدات خود عمل
کنند و در این صورت اقدامات اصالحی انجامشده مطابق
مقررات در حکم انضباطی تجدیدنظر لحاظ خواهد شد،
طب��ق اعالم معاونت حقوقی س��ازمان بورس در  ۲یا ۳
ماه گذش��ته  ۲۰۷مدیر بورس��ی ،احکامی از «تذکر» تا
«سلب صالحیت» و «جریمه نقدی» دریافت کردند که

این کارشناس و فعال بازار سرمایه با اشاره
به انتقادهای گس��ترده برخی از س��هامداران
ب��ه عملکرد حقوقیهای ب��ورس ،عنوان کرد:
ریزش و رش��د جزئی از بازار است و نمیتوان
با کوچکترین ریزشی شرکتهای بورسی را
متهم به اخ�لال کرد .همه در بورس بهدنبال
منافع خود هس��تند و حقوقیها نیز با وجود مشکالتی
که در چند ماه گذش��ته ش��اهد بودیم ،امروز کامال در
چارچ��وب قانون به فعالی��ت میپردازند .ب��ه نظر من،
جای هیچگونه نگرانی نیس��ت ،اتفاقا م��ن بر این باورم
که حقوقیها عملکرد بسیار بهتری از حقیقیها دارند و

اگر حقوقیها نیز مانند س��هامداران تازه وارد
عمل کنند ،فاکتور ثبات به کلی از بازار حذف
خواهد شد!
صفاری در ادامه با تاکید بر اهمیت نش��اط
در بازار سهام ،به
گفت :البته عملکرد
حقیقیها نیز برای بازار بس��یار الزم اس��ت،
چراکه باعث ش��ادابی بورس میشوند .اینکه
عدهای م��دام میگویند حقوقی چرا فالن کار را کرد یا
حقیقی چرا چنین نکرد.

 فرهنگ بازارگردانی نبود

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به نبود فرهنگ
بازارگردان��ی در چندین ماه قبل ،بیان کرد :در مقطعی

فرهن��گ بازارگردانی هنوز در بورس وجود نداش��ت و
من هم معترض بودم اما س��ازمان بورس با اندیش��یدن
تمهی��دات مناس��بی این مش��کل را حل کرده اس��ت.
بازارگردانه��ا در آن زم��ان فقط در منفی و براس��اس
حجم مبنا میخریدند اما تذکرات جدی سازمان بورس
به بازارسازان حقوقی باعث شد دست از رویه قبلی خود
بردارند.
وی در پای��ان با پیشبینی روزه��ای بهتری در هفته
جاری ،یادآور ش��د :روند معامالتی بازارهای جهانی رو
به رشد است و معتقدم بورس تهران نیز وضعیت بسیار
خوبی دارد ،از همینرو پیشبینی میشود این تا پایان
هفته روزهای خوبی را شاهد باشیم.

مصطفی صفاری:
شاخصکل
نمیتواند
معیار مناسبی
برای سنجش
بازار باشد و
باید به میزان
نقدشوندگی
بسیار باالی بازار
توجه کرد

بازارگردانی در بورس؛ خوب یا بد؟
در تاریخ بورس ای��ن میزان جدیت در مقابل
تخلفات بیس��ابقه بوده است .در صورتی که
م��ردم تخلفی از بازارگ��ردان یا بورس مربوط
مش��اهده کردند میتوانند موضوع را از طریق
سامانه اعالم شکایات سازمان به نشانی http:
 //shekayat.seo.irبه سازمان اعالم کنند.

 سازمان بورس با هیچ تخلفی کنار
نمیآید

وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه برخی درخواس��تها و
فشارها مبنی بر اعالم اس��امی متخلفان گفت :سازمان
ب��ورس هیچگاه با تخلف کنار نخواهد آمد ،خط قرمز ما
ثبات بازار و حفظ منافع س��رمایهگذاران و س��هامداران
اس��ت و همه س��ازکارهای برخورد با تخلفات در خود
س��ازمان بورس دیده شده است اما بسیاری از تخلفات
در همان مراحل اولیه رس��یدگی و ازسوی ناشران رفع
میشوند؛ بنابراین ،اعالم اس��امی متخلفان ،نه منطقی
است و نه به نفع سهامداران و فعاالن بازار.
وکیلی درباره تأثیر و پیامدهای مصوبه  ۲۰ش��هریور
امسال ش��ورایعالی بورس بر بازار سرمایه نیز گفت :از
نظر ایج��اد نهادهای بازارگردان آنچ��ه طی این دو ماه
رخ داد ،بیس��ابقه بود .براین اس��اس ،هماکنون از بین
حدود  ۶۵۰نماد فعال در بازار سرمایه ۴۸۰ ،نماد دارای
بازارگردان هس��تند ک��ه این موض��وع میتواند موجب
اطمینانخاطر س��هامداران از نقدبودن س��رمایهگذاری
شود.

 کم�ک
بازارگردانان

ب�ه

نقدش�وندگی،

وظیف�ه

مدیر روابطعمومی و امور بینالملل س��ازمان بورس
درباره نوس��انگیری بازارگردانها هم گفت :استفاده از
این واژه نادرس��ت اس��ت .بازارگ��ردان وظیفه کمک به

نقدش��وندگی ب��ازار را بر عهده دارد و در این مس��یر با
اس��تفاده از ابزارهای خرید و فروش سهم در زمانهایی
که صف خرید یا س��هم فروش تشکیل میشود ،قابلیت
نقدشوندگی س��هام را افزایش میدهد و بهطور طبیعی
در بازه دامنه مظنهای که برایش تعیین میشود حرکت
و بهاصطالح عملی��ات « »Market makerرا انجام
میدهد .این فرآین��د  Market makerهماکنون به
شکل مثبت از س��وی بازارگردانها در بازار سرمایه در
حال انجام است.

سخن پایانی...
آنچ��ه در بین بحثهای چند روز گذش��ته نادیده
گرفت��ه ش��ده ،وظیفه ذات��ی بازارگردانها در س��ایر
بازارهای بینالمللی اس��ت که همواره بهعنوان عاملی
برای ایجاد ثبات شناخته شده است .در بورس تهران
نیز س��هامداران به نبود بازارگ��ردان در بازار اعتراض
داش��ته و مدی��ران را به کمکاری در اعمال فش��ار به
ش��رکتهای بورس��ی برای تعیین بازارگردان متهم
میکردن��د .ام��ا هیچک��س نمیدانس��ت تنها حدود
ی��ک ماه پ��س از تعیی��ن بازارگردان از س��وی اغلب
ش��رکتهای بورسی ،بس��یاری از همان سهامداران
تبدی��ل ب��ه معترض خواهند ش��د! به نظر میرس��د
مدیران بورسی به جای انکار وجود مشکل ،بهتر است
در پ��ی چ��ارهای بوده و ضمن حفظ اس��تقالل بازار و
س��هامداران ،بهدنبال وض��ع قوانین کارآمدتری برای
اعم��ال محدودیتهای معمول ب��رای حقوقیهایی
باش��ند که سعی در سوءاستفاده از بازارگردانها ،این
ابزار کارآمد و موثر بازار سهام دارند.

میترا تاتاری:
چندین دلیل
برای ریزشهای
هفته گذشته
بازار وجود
دارد که اگر به
آنها رسیدگی
نشود ،مشکالت
تشدید خواهد
شد ،دلیل آن
نیز بیاعتمادی
سهامداران
ُخرد است

یادداشت

تعیینتکلیف
سهام عدالت
متوفیان

مدیر برنامهریزی ش��رکت س��پردهگذاری مرکزی اظهارکرد :برای حفظ
داراییهای مالی موضوع اعطای کارت اعتباری مطرح شد که درحالحاضر
کارهای نهایی آن در حال انجام است تا از فشار فروش سهام جلوگیری شود.
برای اینکار چند بانک پیش��قدم شدهاند و به احتمال زیاد در دی رونمایی
خواهد شد .محمدجواد فرهانیان در گفتوگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت
سهام عدالت متوفیان ،اظهارکرد :در این راستا ،شورایعالی بورس چندین
مصوبه برای تسهیل امر داشته اما باید هماهنگیهایی بین دفاتر پیشخوان

و س��امانههای قوه قضاییه و همچنین س��امانههای ارتباطی سپردهگذاری
مرک��زی ب��ا قوه قضاییه برقرار ش��ود .پیشتر این اقدام��ات از طریق دفاتر
پیش��خوان انجام میش��د که قرار ش��د تمام امور مکانیزه و زیرساختهای
آن نیز فراهم ش��ود .از همین رو پیش��نهاد شرکت س��پردهگذاری مرکزی
درحالحاضر این اس��ت که تمام وراث قانونی نخستین گامهای خود مانند
انحصار وراثت و س��پس ثبتنام در س��امانه سجام را انجام دهند .وی ادامه
داد :سامانه مربوط به جمعآوری و جابهجایی سهام طراحی شد و درگاههای

اتصال س��هامداران انجام شده است .اکنون این موضوع باید در قوه قضاییه
در اولویت باشد تا تمام نامههای استعالمی و اطالعات از طریق قوه قضاییه
بهدرس��تی در اختیار س��پردهگذاری مرکزی قرار بگیرد .این مقام مسئول
خاطرنشان کرد :از عزیزان در فناوریاطالعات قوه قضاییه درخواست داریم
تا نگاه اولویتدار به موضوع داش��ته باش��ند و تمام امکانات س��پردهگذاری
مرکزی در اختیار آنهاس��ت .پیش��نهاد م��ا در این زمینه یکپارچهس��ازی
استاندارد است.

آیا همه
انتظارات
بحق است؟
امیرمحمد تهمتن

کارشناس اقتصاد رفتاری

پژوهش��گران زیادی بهدنبال یافتن پاس��خ
این پرسش هستند؛ چه چیزی باعث میشود
مردم در صورت آسیب دیدن ،از دولت انتظار
داشته باشند که زیان آنها را جبران کند؟
دالیل این رفتار ریش��ه در تاری��خ ما دارد.
برخی رفتاره��ا باعث ش��ده توقعاتی در بین
مردم ایجاد شود که دولت باید منابع طبیعی
را بفروش��د و از م��ا در صورت متضرر ش��دن
حمای��ت کن��د .از دید اقتص��اد کالن هم که
بنگریم ما دچار چندین «تعادل بد» هس��تیم
ک��ه در بهوجود آمدن آن چندین عامل مانند
درآمدهای نفتی و منابع طبیعی ،سیاستهای
کالن حاکمیت و ...نقش داش��تهاند .به همین
دلیل در مقاطع تاریخ��ی گوناگون این توقع
بروز اجتماعی داشته است.
البته درآمده��ای حاصل از ف��روش منابع
طبیعی کشور (که نفت را هم شامل میشود)
حق مردم است و باید در راستای رفاه و توسعه
نیز هزینه شود ،اما اگر ما انتظار داریم هرگونه
فعالیت اقتصادی پرریس��ک را انجام دهیم و
دول��ت در صورت متضرر ش��دن ،ضررهای ما
را جبران کند ،س��خت در اش��تباهیم .این در
حالی اس��ت ک��ه در تمام کش��ورهای جهان
مسئولیت فعالیتهای اقتصادی افراد بر عهده
خودش��ان اس��ت و حکومت وظیف��های برای
جبران خس��ارتها و زیانهای شهروندان بر
عهده ندارد.
مسئوالن در رسانهها بارها مطرح کردند که
سپردهگذاران مراقب سرمایههای خود باشند
و موسسات را با دقت انتخاب کنند .متاسفانه
این داستان س��رانجام خوبی نداشت و دولت
مجبور شد با صرف هزینهای بسیار باال (حدود
۴۰ه��زار میلیارد تومان) پ��ول مالباختگان را
پس بدهد .اما باید توجه داشت که این مقدار
قابلتوجه پول باعث افزایش میزان نقدینگی
و پایه پولی شد در نهایت به تشدید تورم نیز
دامن زد.
هر ف��ردی در بازار جهانی ط�لا یا فارکس
میتوان��د با اهرمهای باالی��ی (مثال  ۱به ۱۰
ی��ا ۱به  )۵۰ک��ه انتخاب میکند س��ودهای
۱۰برابری۵۰ ،برابری و حتی باالتر را بهدست
آورد ،اما به همان میزان که سود این حرکت
بس��یار باالست ،ریس��ک آن نیز بهشدت زیاد
است .حاال اگر کسی سرمایه خود را در چنین
فعالیتی از دس��ت بده��د ،آیا بای��د از دولت
انتظار جبران کردن ضررش را داش��ته باشد؟
در کش��ورهای غربی و توس��عهیافته به هیچ
عنوان چنین چیزی نیست و افراد مسئولیت
فعالیتهای پُر ریس��ک خود را میپذیرند ،در
صورت متحمل ش��دن ضرر هم انتظار جبران
آن ازسوی دولت یا حاکمیت را ندارند.
حال این س��وال پیش میآید ک��ه آیا این
ذهنیت همچنان در بین مردم وجود دارد؟ ما
در علوم رفتاری مفهومی با عنوان «ترجیحات
وابس��ته به نقطه مرج��ع» داریم که میگوید
ب��رای ار زشگذاری ی��ا انتخاب ی��ک گزینه،
نخس��ت به تج��ارب خودمان رج��وع و حتی
خودمان را با س��ایرین مقایس��ه میکنیم که
در نتیجه ممکن است ترجیحات و تصمیمات
متفاوتی داشته باشیم.
با توجه به این مس��ئله میت��وان گفت که
م��ردم آموختهان��د اگر فعالیتهای ریس��کی
داشته باشند ،کس��ی بهنام دولت وجود دارد
که ضررهایش��ان را جبران میکند .وقتی این
موضوع را بررسی کنیم متوجه میشویم اتفاقا
مردم کامال منطقی و بهینه تصمیم میگیرند!
در جریان ماجراهای بازار سرمایه و تشویق
م��ردم ب��ه س��رمایهگذاری در بورس ،س��ود
ماههای نخست نوس��هامداران و تاکید برخی
بر کمریس��ک بودن این بازار ،باعث شد مردم
در مقیاس بس��یار گس��تردهای به سمت بازار
سهام هجوم ببرند .پس از ریزشهای ماههای
قب��ل و اعتراضات ناش��ی از ضرر بس��یاری از
س��هامداران در آبان دیدیم که بار دیگر دولت
از بازار حمایت کرد و ش��اخص کل به یکباره
روند صعودی را در پیش گرفت.
البت��ه با توج��ه به وضعیتی ک��ه اقتصاد ما
دارد و رش��د مداوم نرخ تورم ،نمیتوان مردم
را مته��م کرد ک��ه چرا چنی��ن واکنشهایی
از خ��ود نش��ان میدهند .باید توجه داش��ت
که ش��هروندان فق��ط ت�لاش کردهاند ارزش
داراییه��ای خ��ود را حفظ کنند .ام��ا نباید
فراموش کرد که سرانجام تمام این توجیهات،
گستردهتر شدن دامنه فعالیتهای سفتهبازانه
بوده است.

