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بورس

در گفتوگو با کارشناسان بازار سهام بررسی کرد

بورس ،تکیهگاه تولید یا عرصه سفتهبازی؟
سهند اینانلو

پدیده «بورس» در جهان بهعنوان نمادی از سیاس��تهای لیبرالی در اقتصاد ش��ناخته میشود و
در تمام کش��ورهایی که سیاس��تهای «بازار آزاد» را اجرایی میکنند ،بازار س��هام بهعنوان یکی از
اصلیترین محورهای اقتصاد مورد توجه اس��ت .در بین تمام بازارهای س��هام بزرگ جهانی ،بورس
ش��انگهای تنها موردی اس��ت که با وجود دولتی بودن اقتصاد توانس��ته بهعنوان یکی از بزرگترین
بورسه��ای جهان ج��ای خود را تثبیت کند .البته برخی اقتصاددانان بزرگی که س��اختار اقتصادی
چین را مورد مطالعه قرار دادهاند از مفهوم «سرمایهداری دولتی» استفاده کرده و آن را در مغایرت
با سیاس��تهای اقتصاد تماما دولتی و سوسیالیس��تی دانستهاند .این کارشناسان معتقدند به همین
دلیل اس��ت که بورس در چین توانسته رشد بس��یار خوبی داشته باشد و سری در میان سرها بلند
ی میدانند که
کند .برخی کارشناس��ان ،بورس تهران را بهعنوان یکی از مثالهای ناموفق اقتصادهای 
هنوز بین اقتصاد دولتی و اجرای سیاستهای بازار آزاد سرگردان ماندهاند.

را از همان اول نداش��ته و حتی برخی بر این باورند که سیستم اقتصادی
در ایران بهگونهایاس��ت که موانع زیربنایی برای پا گرفتن بازارهای مالی
س��الم را ن��دارد ،چراکه توازن و تعادل در این دس��ت بازاره��ا با تکیه بر
عرضه و تقاضا برقرار میش��ود و بهدلیل وجود س��ازکارهای قیمتگذاری
دس��توری در بخشهای گوناگون صنعتی ایران نمیتوان انتظار بورس��ی
پررونق را داشت.
البته عده دیگری معتقدند بورس تهران ظرفیت و امکان رشد را داشته
و حت��ی میتواند بهعنوان محور اصلی اقتص��اد در ایران ایفای نقش کند.

تکلیف اقتصاد ایران روشن نیست
نیما آگاهی ،کارش��ناس ارش��د و م��درس بازار
س��هام با اش��اره ب��ه ریلگ��ذاری نش��دن اقتصاد
کالن در ای��ران به
گفت :برخی مس��ئوالن
اقتص��ادی در ایران در یک دوراه��ی قرار دارند و
نمیدانند کدام مسیر را باید انتخاب کنند؛ تمایل
ب��ه واگ��ذاری ش��رکتها و مجموعهه��ای زیانده
دولت��ی به بخش خصوصی یا ادامه تصدیگری در
بخشهای گوناگون با هدف حفظ مالکیت و نفوذ در تمامی
حوزهه��ا؟ وی در ادامه افزود :یک��ی از نمونههای بارزی که
مردم نیز با آن کامال آش��نا هس��تند ،موض��وع واگذاری دو
باشگاه پرطرفدار پایتخت؛ یعنی استقالل و پرسپولیس است
که از سالها قبل مطرح بوده اما هنوز عملیاتی نشده است.
آگاه��ی ضمن تاکید ب��ر امکانپذیر بودن ات��کای اقتصاد
و بخشهای تولیدی به بازار س��هام در ای��ران ،عنوان کرد:
ام��کان حرکت به این س��و وجود داش��ت ام��ا از همان روز
نخس��ت هم نگاهها به اقتصاد آزاد معیوب بود ،امروز هم که
در ای��ن زمینه صحبت میکنیم از معیارهای ارزیابی جهانی
اقتصاد آزاد فاصله زیادی داریم .مادامیکه این نگاهها تغییر
نکن��د نمیتوان انتظار داش��ت که با عوض ش��دن ابزارها و
المانه��ا کاری از پیش برود .این کارش��ناس بازار س��هام
به رویکرد مس��ئوالن نس��بت به بورس اش��اره و تاکید کرد:
عملک��رد حاکمیت در بورس (بهویژه دولت) نش��ان میدهد
انگیزه چندانی برای بورسمحور ش��دن اقتصاد وجود ندارد،
از همینرو خیلی انتظار محقق ش��دن اهداف اقتصاد آزاد را
در ایران با وجود این نگاه نمیتوان داش��ت .تا زمانی هم که
اصول و قواعد اقتصاد آزاد رعایت نش��ود نمیتوان به تحقق
اقتصاد بورسمحور در ایران امیدوار بود.

 دو ابَرچالش بورس تهران

مدرس بازار س��رمایه با برشمردن دو معضل بزرگ بورس

این دس��ته از صاحبنظران و فعاالن بورسی ضمن انتقاد از سیاستهای
دولتمردان در مواجهه با بازار س��هام ،اعتقاد دارند اگر در یک س��ال اخیر
دولت میتوانست سیاستهای درستی اتخاذ کند ،وضعیت بهگونه دیگری
رقم میخورد.
این دسته از کارشناسان و بورسبازان با ابراز امیدواری نسبت به آینده
بورس تهران معتقدند جلب دوباره اعتماد س��هامداران غیرممکن نیست و
دولت میتواند با اعمال سیاس��تهای معقول و نوین ،نظرها را بار دیگر به
سمت بازار سهام جلب کند.

برخیها ترسیدند ،وگرنه شدنی بود!

گف��ت :ما در بازار س��رمایه دو
ته��ران ،به
چالش بزرگ داریم و تا زمانی که آنها حل نش��وند
نمیتوان به آین��دهای پررونق برای بورس امیدوار
بود؛ نخست بحث تامین مالی برای بنگاهها از بستر
بورس بوده و موض��وع دوم هم قیمتگذاریهای
دستوری دولت در زمینه محصوالت نهایی یا مواد
اولیه اس��ت که باعث شده بورس نتواند چشمانداز
روشنی را پیشروی سهامداران ترسیم کند.

 با دست پس میزنند و با پا پیش میکشند!

این تحلیلگر بورس با اش��اره به عالق��ه دولت برای تداوم
تصدیگ��ری و بنگاهداری در حوزهه��ای مختلف اقتصادی
یادآور ش��د :از جمله عواملی ک��ه حاکمیت عالقه به کنترل
آنها دارد میتواند به مواردی مانند قیمتگذاریها ،مدیریت
و تصدی تحت نظ��ارت بنگاهها و مجموعهها ،تامین مالی و
حتی نوع فروش محصوالت اشاره کرد.
دقیقا وقتی کار به اینجا میرسد انتخاب دولت بانکمحور
بودن اقتصاد اس��ت ،چراکه بورس ش��فافیت بسیار بیشتری
دارد و نمیتوان مواردی را که اشاره شد در آن اعمال کرد.

 شفافیت بورس و اقتصاد رانتی

آگاه��ی در پایان ضمن اش��اره به تغیی��رات مدیریتی در
ایران ،خاطرنش��ان کرد :چه در زمینه سیاس��تهای پولی و
بانک��ی (بانک مرک��زی) و چه در حوزه ب��ورس اوراق بهادار
تصمیمگیرنده اقتصاددانان نبودهاند ،بلکه سیاس��تمداران با
مش��اورههایی که از کارشناس��ان اقتص��ادی میگیرند و در
نهایت تصمیماتی را اتخاذ میکنند که نس��بت به پیامدهای
آن آگاهی چندانی ندارند.
به همین دلیل است که با تغییر مدیران هم مشکالت حل
نمیش��وند ،این موضوع درباره بورس هم کامال صادق است
و به نظر نمیرسد در آینده نزدیک شاهد حل آن باشیم.

اگر در ش��بکههای اجتماعی و کانالهای تلگرام��ی بورسبازان ایرانی
گش��تی بزنیم درمییابیم که عدهای ب��ه واکنش بازار در تغییر دولت در
نیمه دوم س��ال  ۱۴۰۰امید زی��ادی دارند و معتقدند اگ��ر کادر جدید
مدیریتی در رأس اقتصاد ایران حاکم ش��ود میتوان انتظار داش��ت بازار

عکس :آیدا فریدی

از زمس��تان  ۹۸مس��ئوالن مردم را برای ورود به بازار س��هام تش��ویق
و ترغی��ب کردن��د تا با اس��تفاده از رونقی که در بورس حاصل میش��ود،
بخشهای تولیدی کشور تامین مالی شده و تقویت شوند.
ام��ا با نگاهی به وضعیت واحدهای تولیدی که در بورس تهران حضور
دارند متوجه میشویم پس از گذشت یک سال چنین امری محقق نشد و
ریزشهای بورس بسیاری از سهامداران را متضرر کرد.
در چنین فضایی اس��ت که برخی کارشناس��ان و اغلب فعاالن زیاندیده
بازار س��هام معتقدند بورس تهران ظرفیت برآورده کردن چنین انتظاراتی
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سخن پایانی...

علیرض��ا عس��گریمارانی ،مدیرعامل
پیش��ین س��رمایهگذاری مل��ی ایران و
فعال کهنهکار بازار س��هام ب��ا یادآوری
رشد ناگهانی و ش��ارپی بورس در اوایل
س��ال ۹۹ب��ه
گفت :ای��ن امکان
وجود داش��ت ک��ه ما به س��مت اقتصاد
«بورسمحور» برویم اما به نظر میرسد
از مقطعی به بعد مس��ئوالن از اینکه بازار سرمایه
بزرگتر از پیشبینیها شده بود ،ترسیدند .وی در
ادامه افزود :وقتی رشد بورس تا جایی ادامه یافت
که برخیها تصور کردند ممکن اس��ت ارزش بازار
 ۳یا ۴برابر نقدینگی کل کش��ور ش��ود ،ش��روع به
مصاحبه و نامه نوشتن کردند.

 قیمتگذاری دستوری

عسگریمارانی به نرخگذاریهای دستوری اشاره
و عنوان کرد :عوامل دیگری هم باعث ش��د بورس
دچار مشکل شود ،برای مثال میتوان به دخالتها
در امر قیمتگذاری محصوالت اش��اره کرد .البته
نبای��د فراموش کرد که تحریمها فش��ار زیادی به
مردم آورده بود و دولت نیز با اقداماتی پوپولیستی
میخواست قیمتها را با دستور کنترل کند.

 سیاستهای مخرب

این پیشکس��وت بورس��ی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت
موض��وع س��ود و زی��ان در واحده��ای تولی��دی
خصوصی به
گفت :این رویکرد باعث ش��د
صنایعی ک��ه واقعا خصوصی بودند دچار مش��کل
شده و کسب و کار خود را از اساس تعطیل کنند.
برای مثال میتوان به مرغداریها اش��اره کرد که
خوراک طیور را گران میخرند ،محصوالت دیگر را

س��هام نیز وضعیت به مراتب بهتری نس��بت به امروز داشته باشد .گروه
دیگری از کارشناس��ان و فعاالن بازار این امیدها را واهی دانسته و آن را
شانتاژ رس��انهای برخی از جریانهای سیاسی و اقتصادی میدانند .این
دسته از قدیمیهای بورس تهران بر این باورند که اقتصاد ایران به دالیل

به نرخ آزاد تهیه میکنند اما وقتی نوبت
به قیمتگذاری محصوالتشان میرسد،
دولت با اعمال فش��ار آنه��ا را مجبور به
عرضه گوش��ت و تخممرغ ب��ه نرخهایی
نازل میکند.

 اقتصاد دولتی

مدیرعامل پیشین سرمایهگذاری ملی
ایران با برشمردن مثالهایی از اقتصاد دولتی بیان
ک��رد :اما این مس��ئله در صنایعی که اغلب دولتی
هس��تند ،رخ نمیدهد .مثال درب��اره کارخانههای
س��یمان که اغلب دولتی و خصولتی هستند مقوله
سود یا ضرر اصال موضوعیت ندارد .به همین دلیل
اگر محص��ول را زیر نرخ واقعیاش هم بفروش��ند
اعت��راض نمیکنن��د ،دلیل��ش هم این اس��ت که
اگ��ر خصوصی بودن��د حتی یک درص��د ضرر هم
میتوانس��ت باعث ورشکستگی واحد تولیدیشان
ش��ود اما حاال اصال برای کس��ی مهم نیست .وی
در ادامه افزود :این اتفاقات باعث ش��ده بازار سهام
هم متعاقبا دچار مشکل شود ،اگر خاطرمان باشد
فوالدیها نی��ز بهدلیل نرخگذاریهای دس��توری
مجبور به فروش محصوالت خود معادل ۸۰درصد
نرخ واقعی فوالد ش��دند و همین مس��ئله موجب
ریزش ارزش س��هام این شرکتها در بازار سرمایه
ش��د .از همی��نرو معتقدم ت��ا رویکردها به بورس
تغیی��ر نکند نمیت��وان امیدوار بود ک��ه اقتصاد ما
بتواند ب��ه بازار س��هام اتکا کند .عس��گریمارانی
در پایان خاطرنش��ان کرد :ام��ا روی هم رفته اگر
یکسری تغییرات در حوزه مدیریت بورس رخ دهد
میتوان به آینده این بازار امیدوار بود.

نیما آگاهی:
چه در زمینه
سیاستهای
پولی و بانکی
و چه در
حوزه بورس
تصمیمگیرنده
اقتصاددانان
نبودهاند ،بلکه
سیاستمداران
در رأس
امور هستند

زیربنایی امکان تکیه بر بازار س��هام را ندارد و تغییر دولتها و روی کار
آمدن شخصیتهای گوناگون با تفکرات متضاد نخواهد توانست کلیدی
برای حل مشکل بورس تهران باشد ،چراکه تنها استراتژیها تغییر کرده
و موانع همچنان بر جای خود باقی خواهند ماند.

باجه خبر
 رونمایی از سامانه سامیار بانک ملت

س��امانه س��امیار( اعتبار در معامالت) به عنوان کار مش��ترک
بان��ک مل��ت و هلدین��گ فناوران هوش��مند بهس��ازان با حضور
مدیرعام��ل و اعض��ای هیات مدیره این بانک به صورت رس��می،
رونمایی ش��د .به گ��زارش روابطعمومی بانک ملت ،بیگدلی این
س��امانه را نخس��تین گام در تامین مالی زنجی��ره تامین صنایع
ذکر کرد و یادآور ش��د :پوش��ش معامالت و کاهش واس��طهگری
همچنین پیادهس��ازی نظام بهرهوری در اقتصاد از جمله مزایای
این اقدام اس��ت که همه دس��تاندرکاران بخش صف و اجرا باید
همراه��ی و هم��کاری الزم را در زمین��ه معرفی و فروش خدمات
این سامانه بهعنوان محصول جدید بانک ،داشته باشند .براساس

ای��ن گزارش ،س��امانه اعتبار در معامالت که به اختصار س��امیار
نامیده میش��ود ،براس��اس رویکردهای اس��تراتژیک این بانک و
با هدف تامین مالی زنجیرههای کس��بوکاری ،تس��هیل ارتباط
بی��ن خریداران و فروش��ندگان ،افزایش بهرهوری تامین مالی در
زنجیرههای تامین ،کاهش مخاطره تامین مالی کسبوکارها و در
نهای��ت حمایت از جهش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی طراحی
و اجرایی شده است.

 «ملیشو  »۴رویداد جدید بانک ملی ایران

«ملیش��و  »۴مانند س��ه رویداد پیش��ین ،بار دیگر مخاطبان،
مش��تریان و کارب��ران حقیقی و مجازی بانک مل��ی ایران و البته
نظام بانکی را ش��گفت زده خواهد کرد .به گزارش روابطعمومی

بان��ک مل��ی ای��ران در این روی��داد ،تازهترین محص��والت بانک
ملی ای��ران در حوزه بانکداری دیجیت��ال ،بانکداری الکترونیک،
بانکداری غیرحضوری و س��امانههای پیشرفته بانکداری رونمایی
میشود .بانک آفیسر ،ربات آلفا ،سامانه بام ،اپلیکیشن بله ،سامانه
س��ککوک ،ملی بازار ،ملی فاند ،اپلیکیشن  ،BTM ،۶۰پرداخت
مس��تقیم و اپلیکیش��ن هپ ،تنها بخشی از دس��تاوردهای بانک
ملی ایران اس��ت که در  ۳دوره پیشین «ملیشو» در معرض دید
و کارب��ری عموم قرار گرفتهاند .هر کدام از این محصوالت عالوه
بر کاهش هزینههای معمول ،س��رعت فرآیندها را افزایش داده و
مش��تریان بانک ملی ایران را یک گام دیگر به س��وی «بانکداری
دیجیتال» هدایت خواهد کرد.

 تالش بیمه پارسیان برای احداث یک مدرسه

پارس��یان این شرکت که هفته قبل
به گزارش روابطعمومی بیمه
ُ
به مناسبت ایام دهه مبارک فجر مراحل ساخت مدرسهای در منطقه
محروم گتوند اس��تان خوزستان را آغاز کرده ،این هفته نیز اقدام به
ساخت مدرس��های دیگر در یکی از روس��تاهای محروم شهرستان
بش��اگرد استان هرمزگان کرده اس��ت .بیمه پارسیان در سالهای
اخیر حوزه مس��ئولیت اجتماعی و بهویژه ساخت مدارس در مناطق
کمبرخ��وردار کش��ور را در برنامه کاری خود ق��رار داده و تاکنون ۲
مدرسه در مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه ساخته و برای استفاده
دانشآم��وزان تحوی��ل آموزش و پ��رورش داده و هم اکنون مراحل
ساخت  ۲مدرسه دیگر را نیز در هفتههای اخیر آغاز کرده است.

یادداشت

طرح
تحقیق و تفحص
از بورس
کلید خورد

س��یدناصر موس��ویالرگانی ،عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی،
ب��ا اعالم خبر ب��ه جریان افتادن طرح تحقیق و تفحص از س��ازمان بورس،
اظهارکرد :در یک سال اخیر بهویژه  ۶ماه نخست سال  ۱۳۹۹سیاست دولت
مبنی بر تش��ویق حضور میلیونی مردم در بورس عملیاتی ش��د .متعاقب آن
تعداد افراد دارای کد بورسی نسبت به سال قبل از حدود  ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار
نفر به باالی  ۵۰میلیون نفر رس��یده اس��ت .این در حالی اس��ت که بورس و
نحوه معامالت در آن یک تخصص اس��ت که نمیتوان مردم را بدون دادن

آم��وزش اولیه وارد این بازار پرریس��ک کرد .ام��ا دولت به این موضوع مهم
توجه نکرد و درحالحاضر دستکم  ۱۵۰۰تریلیون ریال معادل  ۶۵تا ۷۰
میلیارد دالر از سرمایه مردم ذوب شده است .به گزارش همشهریآنالین،
موسویالرگانی ضمن انتقاد از سیاست دولت در اداره و مدیریت بازار سهام
تصریح کرد :همانطور که در این طرح نیز عنوان شده ،چنین سیاستی دارای
پیامدهای امنیتی سنگین است و نمیتوان پذیرفت که دولت از ابتدا نسبت
به این امر اطالع نداش��ته اس��ت .از همینرو ضرورت دارد برای جلوگیری از

وخیمتر شدن اوضاع طرح تحقیق و تفحص در سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران با محورهای زیرعملیاتی ش��ود .طی این تفحص ما عنوان کردیم که
چرا س��ازمان بورس و اوراق بهادار از پذیرش بیش��تر شرکتها دارای امتیاز
الزم به بورس خودداری کرده است؟ اگر این پذیرشها انجام میشد ،سهام
س��ایر شرکتهای حاضر در بورس تا این حد حبابی رشد نمیکرد که حاال
با ترکیدن آن  ۱۵۰۰تریلیون ریال به مردم خس��ارت وارد ش��ود .دلیل این
سیاست سازمان بورس چیست؟

مذاکرات
بورس ،دالر و
سفتهبازی
مهدی سوری

کارشناس و فعال بازار سهام

در هفتهه��ای اخی��ر وضعیت بازار س��رمایه
بهگونهای اس��ت که بس��یاری معتقدند رش��د
ش��ارپی و قابل مالحظ��ه در کوتاهمدت تقریبا
منتف��ی اس��ت .البته باید این نکت��ه را در نظر
داش��ت که بازارهای مالی بهش��دت تحتتاثیر
فضای عمومی کش��ورها هستند که این فاکتور
در ایران بسیار شدیدتر است ،چراکه در مقاطع
گوناگون اثرپذیری آنی و ش��دید بورس و بازار
ارز را از تح��والت سیاس��ی و اقتصادی کش��ور
ش��اهد بودهایم که کال تحلیلها و پیشبینیها
را بالموضوع کرده است.
اگر ب��ه تنشهای متعددی ک��ه در ماههای
گذشته پیرامون بازارسهام وجود داشته ،توجه
کنیم به روش��نی میبینیم ک��ه تاثیرات منفی
بس��یاری بر رون��د معامالت در ب��ورس تهران
داشته است .نوسانات بورس در یکسال اخیر به
قدری زیاد بوده که پسلرزه هر یک از تحوالت
۶ماه��ه اخیر ب��ه تنهایی ب��رای برهم خوردن
ت��وازن ب��ازار در یک ماهه پایانی س��ال ۱۳۹۹
کافی اس��ت .بازار بهشدت غیرقابل پیشبینی
ش��ده و اتفاقاتی هم که خارج از بورس در حال
روی دادن اس��ت ،این امر را تش��دید میکند.
از س��ویی هم میبینیم که سیاستگذاران هر
روز تصمیم��ات جدیدی میگیرند که وضعیت
را ب��رای پیشبینی و تحلیل آینده بازار س��هام
دشوارتر میکند.
سهامداران معموال با توجه به جهتدهیهایی
که میشود واکنش نشان میدهند .در اینجا بد
نیس��ت مشابهتسازی با وضعیت بازار سرمایه
در اواخ��ر س��ال ۹۴انج��ام ش��ود .در آن زمان
ه��م بازار چش��م انتظار امضای برج��ام بود و با
امیدواری اخبار را دنبال میکرد ،چراکه قاطبه
سهامداران برجام را به چشم گشایش اقتصادی
میدی��د و طبیعتا امضای آن را نیز اتفاق خوبی
میدانست.
کار به جایی رس��یده ب��ود که هر لبخند بین
وزرای امورخارجه ما و س��ایرین میتوانس��ت
صف خرید س��هام را در بورس سنگین کند ،در
حقیقت همه با اش��تیاق منتظر به ثمر نشستن
مذاکرات بودند .اما شرایط امروز بهگونهای رقم
خورده که اغلب س��هامداران از شروع مذاکرات
به امریکاییها اس��تقبال چندان��ی نمیکنند،
حتی بس��یاری سهمهای خود را میفروشند تا
مب��ادا برج��ام بار دیگر احیا و مذاکرات از س��ر
گرفته شده و دالر ارزان شود! در حالیکه این
ذهنیت به هیچ عنوان درس��ت نیست ،چراکه
اگ��ر برای مثال ن��رخ دالر کاهش پیدا کند ،به
معنای افزایش درآمد شرکتها از محل فروش
محصوالتش��ان به خارج است که کامال به نفع
اقتصاد ما خواهد بود .در واقع اگر حتی بخواهیم
ارزانتر شدن دالر را یک پارامتر منفی ارزیابی
کنی��م ،چندین پارامتر دیگر مانن��د ارزآوری،
ام��کان م��راودات ب��ا خ��ارج ،افزای��ش درآمد
شرکتها و ...فاکتورهایی هستند که همگی به
نفع س��ودآوری و بازدهی شرکتهای حاضر در
بورس است که طبیعتا منجر به افزایش ارزش
سهامش��ان در بازار میشود .پس این فرض که
کاهش نرخ دالر در پی انجام مذاکرات میتواند
برای بازار سهام نتایج منفی داشته باشد ،کامال
غلط و بیراه است .از سویی هم سودی که در پی
رش��د تورم و کاهش ارزش پول ملی در بورس
ایجاد ش��ود ،قاعدتا نتیجه ملموس و مثبتی را
برای س��هامدار نخواهد داش��ت ،چراکه قدرت
خریدش را بیشتر نمیکند .اما اگر این بازدهی
بهدنبال افزایش بهرهوری و بازدهی ش��رکتها
باش��د یک س��ود پایدار و قابل اتکا خواهد بود،
ای��ن امر نیز بهجز ب��ا برقراری ثبات در اقتصاد
ایران میسر نخواهد شد .در نهایت باید گفت با
وجود اینکه خوشبینی زیادی نسبت به شروع
مذاکرات ب��ا غربیها وجود ندارد اما اگر چنین
رخدادی پیشروی ما باش��د میت��وان انتظار
داش��ت که اتفاق��ات خوبی در ح��وزه اقتصاد
کش��ورمان نیز روی ده��د که بورس هم از آنها
بهرهمند خواهد ش��د .س��هامداران نیز به جای
نگرانی باید با دید بلندمدتتری به بازار س��هام
نگاه کنند چرا که اگر وضعیت به همین منوال
ادامه داش��ته باشد بحث س��ودآوری سهام هم
موضوعیت نخواهد داش��ت .اتفاقاتی که پس از
برجام رخ داد باعث ش��د که ارزش سهام اغلب
شرکتهای بورسی بهدلیل ورود سرمایهگذاران
خارجی به کشور افزایش یابد ،اینبار هم شاید
در کوتاهم��دت نرخ ارز کاهش یافته و قیمتها
نوسانی ش��وند اما باید توجه داشت که اقتصاد
ایران در صورت برقراری رابطه با جهان پویایی
خواهد داشت و رونق بازار سرمایه نیز در ارتباط
مستقیم با این اصل است.

