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با کارشناس مالیرفتاری بازار سهام مطرح شد

خط بطالن بر باورهای قدیمی بورس

 درب�اره دان�ش بررس�ی مالیرفت�اری
سرمایهگذاران توضیح دهید.
تحلی��ل مالیرفت��اری (،)Behaviorl Finance
دانش��ی اس��ت در حوزه مالی که به چگونگی تفسیر
اطالعات برای اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری آگاهانه
میپ��ردازد .این علم نوپا که در دو دهه اخیر بیش��تر
مورد توجه قرار گرفته است را میتوان بهعنوان تاثیر
روانشناس��ی در تصمیمات و رفتارهای مالی در نظر
گرفت .با پیش��رفت این علم ،بسیاری از مفاهیم مالی
اس��تاندارد که رفتارهای مالی ازس��وی آنها تفسیر و
تحلیل میشد را به چالش کشیده شد و دالیل نقض
و مطلق نبودن آن اصول را به اثبات رساند.
ای��ن دانش نواقصی را آش��کار کرد که تا قبل از آن
به عنوان اصول اس��تاندارد پذیرفته شده بودند ،مانند
تئوری اقتصاد کارآ ،انس��ان اقتصادی و ...اما برای آنها
پاسخی روشن ارائه نکرده است.
تحلیله��ای مالیرفتاری به دو بخش خُ رد و کالن
تقس��یم میش��وند .در بخش مالیرفت��اری خرد به
رفتارها و س��وگیریهای سرمایهگذاران و تناقض آن
با رفتارهای منطقی کالس��یک میپردازد و در بخش
مالیرفتاری کالن به تحلیل ناهنجاریها در بازارهای
مالی و ویژگیهای آن توجه دارد.
آش��نایی ب��ا این دانش و س��عی در رفتارشناس��ی
ش��خصی میتواند بس��یار سودمند باش��د و تاثیرات
مثبتی در بهینهس��ازی و کنترل ک��ردن تصمیمات
مالی اشخاص بگذارد.
 ای�ن دانش چه کارب�ردی در بازار س�رمایه
دارد؟
این رش��ته از نظریههای روانشناسی برای تحلیل
و بررس��ی ناهنجاریهای بازار سهام استفاده میکند.
مالیرفت��اری فرض اینکه اف��راد در مواقع اتخاذ یک
تصمیم مالی ،تمامی جوان��ب و زوایای مختلف را در
نظ��ر گرفته و بهینهترین تصمیم ممکن را میگیرند،
زیر س��وال ب��رده و اثبات میکند ش��رایط محیطی،
فرهنگ��ی و اجتماعی در رفتار افراد تاثیر گذاش��ته و
گاهی موج��ب تصمیمگیری و رفت��ار غیرعقالنی در
فرد و ایج��اد ناهنجاری و بینظمی در بازارهای مالی
میشود.
این س��وگیریهای رفتاری باعث پیشبینیناپذیر
بودن مس��ائل مالی حتی با لح��اظ قرار دادن مفاهیم
و علوم اس��تاندارد اقتصادی میشود .این دانش سعی
دارد با بررسی روانشناسانه عوامل موثر در سوگیری
رفت��اری ،افراد را شناس��ایی و ناهنجاریهای مالی و
مس��ائلی که در علوم کالس��یک اقتصادی توضیحی
برای آنها وجود ندارد را توضیح دهد.
 آیا نمونهای از موارد ذکر شده سراغ دارید؟
بله ،یکی از شناختهش��دهترین اث��رات روانی به اثر
ژانویه و دس��امبر معروف اس��ت .تحقیقات متعددی
نشان میدهد راندمان و بازدهی سهام در ماه دسامبر
ک��ه آخرین ماه میالدی اس��ت به پایینترین س��طح
و در ماه نخس��ت میالدی یعنی ژانوی��ه ،به باالترین
سطح خود میرس��د یا در چرخه هفتگی معموال در
روز جمع��ه که آخرین روز معامالت تقویمی اس��ت،
بیش��ترین بازده��ی و در ابتدای هفت��ه یعنی در روز
دوش��نبه در پایینترین س��طح اس��ت .به این اثرات
روانی که ناش��ی از سوگیریهای رفتاری است ،اثرات
تقویمی گفته میشود.
 به نظر میرسد مثالهایی که مطرح کردید
در بورس تهران نیز صادق است.
بل��ه کامال همینطور اس��ت .مثالی ک��ه در اینباره
میتوان به آن اش��اره کرد اثر عرضههای اولیه اس��ت
که اتفاقا در بازار سهام ایران نیز صدق میکند .ارزش
این شرکتها در بدو عرضه معموال پایینتر از میزان
واقعی آنها بوده و این امر باعث مقبول افتادن س��هم
موردنظر در ذهن افراد است .البته معموال کسانی که

در روزهای ابتدایی س��هام این شرکتها را خریداری
میکنند ،بازدهی باالیی نصیبشان خواهد شد.
 باره�ا از متخصص�ان ای�ن ح�وزه درب�اره
رفتارهای گلهای س�هامداران ش�نیدهایم ،لطفا
کمی در این زمینه توضیح دهید.
مبحث رفتار گلهای ( )Herding Behaviorدر
بازارهای مالی و علل و عوامل ش��کلگیری آن است.
رفت��ار گلهای به تاثیرپذیری رفتار فرد از تصمیمات و
رفتارهای گروهی جامعه میپردازد .رفتارهایی که از
تصمیمات و کنشهای جمعی منش��أ گرفته و باعث
همس��و ش��دن رفتار فرد با رفتار اجتماع اطراف خود
میشود.
در گذش��ته تص��ور بر آن ب��ود که بازاره��ای مالی
بهطور هوش��مند عمل ک��رده و تمام��ی تحرکات و
تغییرات بازار ،بهینه ،هوش��مندانه و مبرا از خطاست.
ام��ا رفتارهای گلهای ،تعریفی جدی��د از این مفاهیم
ارائه کرد و در واقع خط بطالنی بر باورهای کالسیک
اقتصادی کشید .سوگیریهای رفتاری و از جمله آن
رفتارهای گلهای نش��ان داد لزوما تمامی تغییرات در
بازاره��ای مالی بهینه و هوش��مند نب��وده و میتواند
ریش��ه در این سوگیریها داش��ته باشد .البته باید به
این نکته نیز توجه داش��ت که رفتارهای گلهای الزاما
اشتباه نبوده و براساس طبیعت رفتاری همه انسانها
گاهی مبنای درس��تی داش��ته و یک تصمیم جمعی
بر مبنای اس��تدالل ،منطق و هنجار بوده و نتیجهای
مطل��وب حاصل خواهد کرد و گاه��ی نیز برعکس و
نتیجه زیانباری در برخواهد داشت.
 دلیل بروز اینگونه رفتارها چیست؟
دالیل گوناگونی برای رخ دادن پدیده رفتار گلهای
میتوان بیان کرد .یک��ی از دالیل وقوع این رفتارها،
تاثیرپذیری فرد از جامعه و محیط پیرامون آن است.
این تاثیرپذیری فقط محدود به س��وگیریهای مالی
رفت��اری نب��وده و در واقع تمامی ابع��اد زندگی افراد
را نی��ز در بر میگیرد .معموال انس��انها تصمیمات و
رفتارهایی را انجام میدهند که از دید سایر افراد آن
اجتماع بهنجار و پذیرفته ش��ده باش��ند .در اینگونه
سوگیریها منطق و استدالل شخصی زیاد موثر نبوده
و تصمیمات فقط براساس پیروی فرد از رفتار جمعی
و تقلید از آنهاست.
یک��ی دیگر از دالیلی که منجر به بروز رفتار گلهای
میشود ،پیروی کردن از افراد متخصص در یک حوزه
خاص اس��ت .بهعنوان مثال ،اگر یک کارشناس خبره
در حوزه مس��کن به ما پیشنهاد استفاده از تسهیالت
مس��کن با س��ود باال بدهد ما به صورت ناخودآگاه و
غی��رارادی از پیش��نهاد وی پی��روی میکنی��م ،زیرا
معتقدیم این کارش��ناس براساس علم و تجربهای که
در آن زمینه دارد ،چنین پیش��نهادی را به ما داده و
ما نیز با پیروی و انجام آن پیشنهاد میتوانیم به سود
برس��یم .این پیروی زمانی بیشتر رخ میدهد که فرد
مش��اورهگیرنده فاقد دانش ،تجربه و تخصص در آن
زمینه باشد.
دلیل دیگر که اتفاقا بس��یار مهم است و تقریبا در
زندگی همه ما پیش آمده این است که فرد با پیروی
از رفتاره��ای جمعی ،خود را در برابر نقدها و حمالت
احتمالی اطرافیان در صورت رخ دادن رفتار و نتیجه
غیرمطل��وب ایمن میکند .ب��ه این معنی که اگر فرد
بهتنهای��ی تصمیمی بگیرد و برخ�لاف رفتار جمعی
عمل کند و آن رفتار و تصمیم منجر به شکست شود
باعث میش��ود مورد س��رزنش و نکوهش قرار گرفته
و نتیجهای جز کاهش اعتماد به نفس ،افس��ردگی و
سرخوردگی نصیب او نش��ود .این در حالی است که
حتی اگر آن ش��خص تصمیم درس��تی ه��م بگیرد و
نتیجهای مطلوب بهدست بیاورد ،چون برخالف جمع
عمل کرده از لحاظ روانی دفع شده و نمیتواند باعث
نزدیکی او به جامعه محل سکونتش شود.
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عکس:

از زمس�تان  ۹۸به این س�و بازار س�هام تهران از یک بورس کمرمق و سوت و کور
تبدی�ل ب�ه یکی از مراکز اصلی توجه رس�انههای داخلی و خارجی ش�ده که در پی
هجوم خیل عظیمی از سهامداران بیتجربه و نابلد به بازار سرمایه رخ داده است.
با وجود اینکه این هجوم میلیونی موجبات رش�د بیس�ابقه و تاریخی بازار سهام
را رقم زده اما از سویی هم باعث شد حرفهایگری در این بورس تهران به دُر نایابی
بدل ش�ود که فقدان آن بس�یاری از قدیمیها و خاکخوردههای بازار را کالفه کرده
است.
مس�ئوالن نیز پس از ریزشهای تابس�تان امس�ال بارها با تاکید بر لزوم آموزش
نوس�هامداران س�عی در جل�ب توجهات ب�ه این س�و داش�تهاند اما بهدلی�ل نبود
زیرس�اختهای الزم و مناس�ب چنین امکانی در اختیار افراد نیس�ت تا بتوانند به
مراجع قابل اطمینان و رسمی دسترسی داشته باشند.
به هر روی کار به جایی کش�یده که همچنان با وجود گذش�ت یک سال از «هجوم
 »۹۸ش�اهد رفتارهای ناپخته و احساس�ی از س�وی نوس�هامداران در بازار سرمایه
هستیم .کارشناسان معتقدند برای کم کردن بار این نوع رفتارهای هیجانی ناچار به
استفاده از توصیههای متخصصان مالیرفتاری هستیم تا دستکم بتوانیم رفتارهای
نوسهامداران را مدیریت کنیم.
از همی�نرو
س�راغ ش�هیر محمدنیا ،کارش�ناس بازار س�هام و پژوهش�گر
مالیرفت�اری رفته تا در همین زمینه با وی به گفتوگو بپردازد .متن این مصاحبه را
در ادامه می خوانید.

ت

و گو

رفت��ار گل��های به تاثیرپذی��ری رفتار ف��رد از تصمیم��ات و رفتارهای
گروهی جامعه میپردازد .رفتارهایی که از تصمیمات و کنشهای جمعی
منش��أ گرفته و باعث همسو شدن رفتار فرد با رفتار اجتماع اطراف آن
میشود
 با این وجود ،چگونه میتوان از این دانش در
جهت درست استفاده کرد؟
ب��ه اعتقاد من به کمک رفتارهای گلهای میتوانیم
تغیی��رات و رفتار بازارهای مال��ی را تحلیل کرده و از
تحلیل آنها برای انجام معامالت درس��ت بهره ببریم.
در بازارهای مالی و بهویژه در بورس افراد بیتجربه و
کمدانش بیشتر وقت خود را صرف پیگیری و مطالعه
سایتها ،کانالهای تلگرامی و پیجهای اینستاگرامی
بورسی میکنند و به جای اینکه هدفشان مطالعه در
جهت دانشآموزی در این حوزه باشد و زمان خود را
به تحلیلهای بنیادی و تکنیکی سهام برای یادگیری
انج��ام معامالت اصولی کنند ،بیش��تر بهدنبال یافتن
نظر کارشناسان ،شایعات ،رانت و ...هستند.
 دان�ش مالیرفتاری چه کمک�ی به حل این
مشکل میکند؟
به باور من اگر یک معاملهگر به دانش مالیرفتاری
اش��راف داش��ته باش��د ،بهراحتی میتواند اتفاقات و
تغیی��رات بازار را تحلیل ک��رده و از آنها بهطور بهینه
در معامالت خود بهره بگیرد.
معموال زمانهایی که رفتارهای گلهای رخ میدهد
دستکم برای مدت محدودی حرکت سهام براساس
پارامتره��ای واقعی و بنیادی س��هام رخ نداده و فقط
براس��اس تصمیمات جمعی تغییراتی ایجاد میشود
که براس��اس اصول و منطق خاصی استوار نبوده و در
پشت پرده آن تغییرات منطق خاصی دیده نمیشود
و س��هامی جذاب میشوند که توجه جمعی بیشتری
نسبت به آنها وجود دارد .در چنین شرایطی ،سهمی
با ارزش محس��وب میش��ود که ب��رای آن در آینده
خریداری وجود داش��ته باشد ،نه اینکه به لحاظ ذاتی
و بنیادی چقدر ارزش دارد.
 به نظر میرس�د در یک سال گذشته چنین
ن نیز رخ داده باشد.
اتفاقی در بورس تهرا 
دقیقا همینطور اس��ت ،اتفاقاتی که امسال در بازار
س��رمایه تهران رخ داد ،مصداق بارزی از رفتار گلهای
بود .در ابتدای س��ال با تشویق رس��انهها و نهادهای
دولتی ،آحاد جامعه بدون آموزش درس��ت ،وارد بازار
سهام شدند و بهدالیل ذکرشده رفتار گلهای را از خود
نش��ان دادند .بهطوری که قیمت بسیاری از نمادهای
بورس��ی از ارزش ذاتی و بنی��ادی آنها فراتر رفته بود
ام��ا تقریبا همه افراد فعال حت��ی نیمهحرفهایها نیز
قانع ش��ده بودند که هجوم و جریان نقدینگی افسار
گسیخته باعث تداوم رشد قیمتها خواهد شد ،غافل
از اینکه با نخستین واکنش خالف جهت بازار ،شاهد
برهم خوردن تمامی مع��ادالت خواهیم بود و دیدیم
که نقدینگی با همان سرعتی که وارد شده بود ،پا به
فرار گذاشت و ضربات جبرانناپذیری به برخی فعاالن
آماتور وارد کرد.
در  ۵ماه نخست س��ال فضایی مملو از حس طمع
و زیادهخواه��ی در بازار ایجاد ش��ده ب��ود و هرکس
که حتی یک روز دیرتر وارد بازار میش��د ،احس��اس
عقبماندگی ش��دید و حسرت از دست دادن سود به
او دست میداد.
حتی س��ازمان ب��ورس نیز مجوز انحصار تاس��یس
کارگزاریه��ا را لغ��و و س��رمایهگذاران را ترغیب به
تاس��یس کارگزاریهای جدید برای پاس��خگویی به
تقاض��ای موجود در ب��ازار کرد .در ای��ن ایام بهدلیل
هجوم متقاضیان صدور کدبورسی تا اندازهای افزایش
پیدا ک��رد ک��ه در برخی م��وارد صدور ک��د آنالین
معاملهگری بیشتر از یک ماه به طول میانجامید.
 اما این وضعیت دوام نداشت.
کامال درست است ،ش��وربختانه این مسئله اتفاقی
ناخوش��ایند و کامال قابل پیشبین��ی بود .افرادی که
حرف��های و کارآزموده بودند به س��رعت نقد ش��ده و
با کس��ب س��ودهای رویایی نظارهگر به خاک و خون
کشیده شدن افراد آماتوری بودند که اسیر هیجانات،

کمتجربگی و نابلدی خود شده بودند.
 آیا میتوان انگشت اتهام را به سوی همین
حرفهایها نشانه رفت؟
ب��ه هیچوجه! اب��دا انتقادی متوجه اف��راد حرفهای
نیست اما قطعا وضعیتی که برای تازهواردها رخ داده،
برای هرکسی دردناک بود و در نهایت گریز این افراد
و س��رمایههای خارج شده از بازار بهطور قطع به ضرر
تمام��ی فعاالن حرفهای و غیرحرف��های آینده بورس
خواهد بود.
 جالب اس�ت ،چرا از لفظ «آینده» اس�تفاده
کردید؟
بای��د توجه داش��ت که ب��ا آغاز ریزشها وحش��ت
و ترس ش��دیدی در کل جامعه بورس��ی که قسمت
اعظ��م آنها نوپا بودند ،حکمفرما ش��د .اینبار همه در
صفهای فروش برای نقد کردن دارایی خود به رقابت
میپرداختن��د .هرچه صفها س��نگینتر میش��دند،
معاملهگران بیشتر هیجانی ش��ده و فضای کل بازار،
هیجان فروش و ترس بود.
ی��ک چرخه معیوب ش��کل گرفت ک��ه نتیجه آن
کاهش بیش از  ۷۰درصدی در برخی از س��هام شد.
ای��ن ریزشها تا زمانی ادامه پیدا کرد که حتی ارزش
ذاتی بیشتر س��هام بسیار بیشتر از قیمتی بود که در
تابلو معامالت نمایان میشد.
 آیا رفتاری مش�ابه آنچه در ایران رخ داد در
جهان اتفاق افتاده است؟
بله میتوان به بحران مس��کن ایاالت متحده امریکا
از س��ال  ۲۰۰۳تا  ۲۰۰۸میالدی اش��اره کرد .در آن
س��الها ب��ا افزایش قیمت مس��کن که مناب��ع آن از
طریق تس��هیالت بانکی و اعتبار تامین شده بود ،این
بحران ش��کل گرفت .میزان ای��ن وامهای اعطایی به
رقم سرسامآور یک تریلیون دالر رسید .سرعت رشد
قیمت مسکن بس��یار سریعتر از رش��د درآمدها بود
و مردم ش��اهد افزایش قیمت مس��کن بوده و تهییج
میشدند وارد معامله شوند تا سود خوبی نصیبشان
شود.
در این میان ،بانکها ،موسسات مالی و شرکتهای
خدمات��ی نیز تس��هیالتی را برای بهرهب��ردن از این
فرص��ت اعطا میکردند تا گوی س��بقت را از یکدیگر
ربوده و مردم را تشویق به دریافت وام کنند .با وجود
اینکه تس��هیالت با س��ود بیش��تری پرداخت میشد
و موسس��ات اعتباری نیز با هدف کس��ب س��ود این
وامهای پرریس��ک را کمریس��ک در نظر میگرفتند
ام��ا این گم��ان اش��تباه و اعط��ای وا م با س��ود باال
برپایه سس��تی اس��توار بود و به محض افزایش اندک
س��ودبانکی و افزایش تعداد مصادرههایی که مالکان
آنها قادر به بازپرداخت اقساط تسهیالت نبودند ،این
بحران همچون اژدهایی خفته س��ر ب��رآورد و بحران
مس��کن باعث بحران ش��دید اقتصادی امریکا و حتی
کل جهان شد .برآورد میش��ود این بحران خسارتی
افزون بر  ۹.۳تریلیون دالر برجای گذاشته است.
 چطور میش�د جلوی وق�وع چنین بحرانی
را گرفت؟ دان�ش مالیرفت�اری در این بین چه
نقشی میتواند داشته باشد؟
یکی از راههای جلوگیری از این رفتارها این اس��ت
که سطح دانش و مهارتهای فردی بهصورت فراگیر
در ح��وزه مالیرفت��اری افزایش یاب��د .البته در عمل
فراگیر ش��دن سطح عمومی جامعه فعال ،اگر نگوییم
امری غیرممکن ،بلکه بسیار سخت است.
 با این تفاس�یر ،چه توصی�های برای فعاالن
بازار سهام در ایران دارید؟
توصیه من به معاملهگ��ران واقعی و عالقهمند این
اس��ت که ب�� ه صورت ف��ردی و خودج��وش بهدنبال
فراگی��ری این دانش جذاب رفته و با فراگیری زوایای
مختلف آن ،بتوانند در امر بس��یار دشوار و تخصصی
معاملهگری از آن بهره ببرند.
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چندی پیش وزیر اقتصاد خطاب به س��هامداران
تازهوارد و کمتجربه گفت؛ «سهام خود را در معرض
بیا بخر ،قرار ندهید!» س��خن وزیر درس��ت است،
چراکه جو فروش بسیار هیجانی است همانطور که
در اوایل مرداد جو خرید بس��یار هیجانی بود ،حاال
هم صفهای فروش س��هام در بورس تهران شلوغ
هس��تند .اتفاقا در همان روزهای رشد بازار نیز که
وزارتخانهها سعی داشتند بازار را داغ کنند تا سهام
شرکتهای خود را بفروشند هم اشتباه کردند که
م��ردم را بدون آموزش و تعلیم درس��ت روانه این
ح��وزه کرده و به مردم این اطمین��ان را دادند که
بورس تا ابد به همین شکل خواهد بود در حالیکه
ما میدانیم بازار س��هام روح رقابتی دارد و سود و
زیان در این حوزه با هم و در کنار یکدیگر اس��ت.
اما حاال س��عی میکنند به سهامداران بگویند این
ریزشها ابدی نیس��ت همان موقع در روزهای اوج
ب��ازار هم باید مردم را به نحوی که واقعیات بورس
نقض نش��ود با بازار آش��نا میکردند .اما متاسفانه
آم��وزش بورس اصال در ایران س��طح خوبی ندارد
و حت��ی در آکادمیه��ا نیز هی��چ فعالیت علمی و
مثبتی در جریان نیس��ت .افرادی که از س��الهای
قب��ل عالقهمند بودند و اصول ب��ازار را آموختهاند
نی��ز تریبون خاصی ندارن��د و در نهایت یک کانال
تلگرامی دارن��د یا در کانالهای تلگرامی میتوانند
عرض اندام کنند.
اما حاال حتی همین تریبون س��اده و ابتدایی را
ه��م از باتجربهها و نخبگان بازار بورس گرفتهاند و
در عوض برخی افراد که س��واد مالی آنچنانی هم
ندارن��د در نقش بوقچی ظاهر ش��ده و در بازار هم
حضور فعالی دارند .این بوقچیها را به هیچ عنوان
نمیتوان از بازار حذف کرد و همانطور که همیشه
در ای��ن حوزه بودهاند ،پس از این هم حضورش��ان
ادامه خواهد داشت.
درحالحاض��ر ،س��هامدارانی داری��م ک��ه نه در
کارگزاریها کار میکنند و نه از صندوقی حقوقی
میگیرند اما چندین سال در بازار فعالیت داشته و
به همین جهت به صورت تجربی بازار را ش��ناخته
و اصول آن را درک کردهاند .اما ش��اهدیم که این
افراد از مرکز توجه سایر سهامداران دور هستند و
به س��ادگی حذف میش��وند .اگر چنین افرادی را
کنار میگذاریم باید یکسری جایگزین مناسب هم
داشته باش��یم اما افرادی که فقط سواد آکادمیک
دارند و هیچ آش��نایی و سابقهای از اتفاقات واقعی
بازار ندارند ،وارد این حوزه شدهاند و مورد حمایت
مس��ئوالن نیز قرار میگیرند .بهدنبال این اقدامات
اس��ت که رفتارهای هیجانی س��هامداران تازهوارد
اوج میگیرد ،چراکه هیچ آموزش درس��تی در کار
نیس��ت و همانطور که گفته شد افراد آکادمیک اما
بیتجربه ،جایگزین قدیمیهای بازار شدهاند.
ما باید این مس��ئله را به سهامداران بیاموزیم که
هر نوع اوراقی ،ارزشی دارد و هر سهمی یک ارزش
خرید و ی��ک ارزش ف��روش دارد ،در این صورت،
رفتاره��ای هیجانی در بورس کمتر میش��ود .اما
میبینیم که با رفتارهای چکش��ی س��عی میشود
در برابر صفهای فروش بایس��تند .بهعنوانمثال،
ای��ن روزها ش��اهدیم که س��فارشهای فروش در
سیس��تم لغو میشوند .با این روشهای غیراصولی
م��ا نمیتوانی��م رفتاره��ای هیجان��ی را در بورس
کنترل کنی��م ،همانطور که بارها نیز گفته ش��ده
تنه��ا راه مقابله با فضای هیجانی و احساس��ی در
بازار ،آموزش درس��ت و اصولی است که باتجربهها
میتوانس��تند به این امر کمک کنند اما متاسفانه
این افراد را کنار گذاشتهاند.
در  ۳ی��ا  ۴س��ال اخی��ر ،هی��چ مرجع��ی را
نمیشناس��یم که فقط فروش��نده یا فقط خریدار
بوده باش��د .عموما س��رمایهگذاران دولتی هستند
که س��ود و ضرر برایش��ان چندان تفاوتی ندارد اما
خصوصیها ت�لاش میکنند بازدهی خوبی از بازار
نصیبش��ان ش��ود .اما همانطور که گفته شد سود
و زیان ب��رای صندوقهای مختل��ف دولتی فرقی
ندارد و اصال برایش��ان مهم نیست داراییهای این
صندوقه��ا چق��در ارزش دارند و فقط فروش��نده
هس��تند و بازدهی برای آنها هی��چ اهمیتی ندارد.
حتی به این مورد هم فکر نمیکنند که برداش��ت
بازار ممکن اس��ت از مدیری��ت این صندوقها بد و
ذهنیت س��هامداران ممکن است منفی باشد .این
دس��ته از بورسیها از  ۳تا  ۴س��ال قبل فروشنده
هستند تا به همین امروز.
با توجه به ش��رایطی که در بازار حاکم اس��ت به
نظر میرس��د دولت و بهطور مش��خص خود آقای
دژپس��ند باید جوابگو باش��ند ،چراک��ه مردمی که
رفت��ار هیجانی دارن��د با تش��ویقهای دولت وارد
ب��ازار ش��دهاند و صندوقه��ای بزرگ��ی که فقط
سهام میفروش��ند نیز از بین مجموعههای دولتی
حاضر در بورس هستند که مدیریتشان در اختیار
دولتیهاست.

