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نوسهامداران را نکوهش نکنیم

روزنامه
برای آگاهس��ازی و راهنمایی مخاطبان بورسی،
س��راغ مه��دی س��وری یکی از مدرس��ان باس��ابقه و کارکش��ته
س��رمایهگذاری در اقتصاد ایران رفته که بسیار پیشتر از روزهای
رونق بورس در س��ال ۹۸و  ۹۹در این بازار حضور داشته و سرد و
گرم چشیده این حوزه است.
 در س�ال ۹۹بس�یاری از اف�رادی ک�ه
چشمبسته وارد بازار سهام شدند ،ضررهای
س�نگینی را تجربه کردند .توصیه ش�ما به
این دس�ته از افراد که هنوز در بورس مانده
و قصد ادام�ه فعالیت دارند ،چیس�ت؟ چه
باید ک�رد تا در س�ال ۱۴۰۰گرفتار خطاهای
 ۹۹نشوند؟
پیش از هر چیز باید توجه داشت در کشورهایی
مانند ایران که تورم ش��دیدی دارند ،افراد مجبور
ب��ه س��رمایهگذاری در یکی از بازارها هس��تند،
چراک��ه اگر دارایی خود را در قالب پول ملی نگه
دارند ،حتما پس از مدت معینی متضرر خواهند
ش��د ،چون پولش��ان از میزان رش��د تورم عقب
میماند ،به همین دلیل ناچار به س��رمایهگذاری
هس��تند .اما مس��ئلهای که باید مورد توجه این
افراد قرار میگرفت ،میزان ریسکی بود که بورس
تهران داش��ت و هنوز ه��م دارد .بهعنوان مثال،
وقتی کس��ی امکان ۲۰درصد ض��رر روی دارایی
خود و ریس��کپذیری الزم را ندارد ،به طور کلی
نباید حتی به بورس فکر کند چه برسد به اینکه
خانه و ماشین زیر پایش را بفروشد و همه دارایی
خود را وارد بازار س��هام کند .اوایل تابستان سال
گذشته میشنیدیم که گفته میشد بازار بهشدت
پرریسک است اما سود بسیار باالیی که میدهد
ب��ه خطر آن م��یارزد .این نگاه بس��یار اش��تباه
بود ،چراکه این ریس��ک باال به معنای ۵۰درصد
احتمال ضرر است ،این ریسک ۵۰درصدی برای
کاربلدها و استخوان خردکردههای بازار است اما
وقتی صحبت از تازهواردان میش��ود ،این ریسک
به  ۷۰درص��د افزایش مییابد .ب��ه عبارتی ،این
افراد بهدلیل ناآش��نایی نسبت به بازار ۲۰درصد
ریسک باالتری را باید متحمل شوند.
 چ�ه پیش�نهادی ب�رای ای�ن ع�ده از
سرمایهگذاران دارید؟
نکته بس��یار مهم این است که افراد از تورم جا
نمانند ،اگر کس��ی میخواه��د در بورس فعالیت
کند اما آش��نایی کافی با آن ندارد ،دو راه بیشتر
جلوی پایش نیس��ت؛ یا باید برای آموزش دیدن
اق��دام کند و بهطور اصولی در این راس��تا تالش
کند ی��ا اینکه دارای��ی خود را ب��ه صندوقهای
س��رمایهگذاری در بازار سهام بسپارد .البته وقتی
کل بازار منفی میشود این صندوقها نیز منفی
میش��وند اما دیگر میزان ضرری که در روزهای
سخت بازار باید تحمل کنند ،به اندازهای نیست
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نمیتوانی��م تقصی��ر را به گ��ردن عدهای بیندازیم ک��ه به دلیل
ترس از دست رفتن ارزش داراییشان اقدام به سرمایهگذاری
در یک ب��ازار قانونی و رس��می کردهان��د ،تبلیغاتی ک��ه پیرامون
س��رمایهگذاری در بورس میشد هرکس��ی را ترغیب میکرد که
سرمایه خود را وارد بازار سهام کند

س��وری معتقد است رس��انهها نباید نوسهامداران و بهطور کلی
سهامداران بورسی را سرزنش کنند ،چراکه آنها از ترس تورم وارد
این بازار ش��د ه و بسیاری از مقامات رسمی کشور نیز آنها را برای
حضور در بازار تش��ویق کردهاند .این مدرس سرمایهگذاری ضمن
تاکید بر اهمیت آموزش ،بر این باور است که افراد نباید روی یک

که در سال ۹۹شاهد بودیم.
 آیا در سرمایهگذاری میتوان با پافشاری
روی یک بازار خاص اقدام به سرمایهگذاری
کرد؟ یعنی وقتی کار در بورس به این اندازه
سخت است ،چه اصراری است افراد در این
حوزه باقی بمانند؟
هی��چ اصراری نیس��ت ک��ه یک س��رمایهگذار
دارایی خود را در یک بازار خاص س��رمایهگذاری
کن��د .اصال ای��ن مقوله تعصببردار نیس��ت ،اگر
سرمایهگذاری در سال ۹۸نخود و لوبیا هم خریده
بود ،حاال سود بسیار خوبی عایدش میشد .هیچ
الزامی وجود ندارد که افراد روی یک بازار خاص
گیر کرده و خودشان را به فعالیت در آن محدود
کنند .وقتی ریال ارزش��ش را از دس��ت میدهد،
طبیعی اس��ت که همه اقالم گران میشوند ،پس
هر فردی باید با توجه به توانمندیهایی که دارد
یک بازار را که نس��بت به آشنایی کافی هم دارد،
انتخاب کرده و س��رمایه خود را وارد همان حوزه
کند.
 با ای�ن تفاصیل یعنی خود ت�ازهواردان
مقصر هستند؟
ن��ه به هی��چ عن��وان نبای��د نوس��هامداران را
نکوه��ش کنیم ،اینه��ا با هزار امی��د و آرزو و در
پی تش��ویقهای مسئوالن س��رمایه خود را وارد
ب��ورس کردن��د .نمیتوانیم تقصی��ر را به گردن
عدهای بیندازیم که به دلیل ترس از دست رفتن
ارزش داراییش��ان اق��دام به س��رمایهگذاری در
یک بازار قانونی و رس��می کردهاند ،تبلیغاتی که
پیرامون سرمایهگذاری در بورس میشد هرکسی
را ترغیب میکرد که س��رمایه خ��ود را وارد بازار
س��هام کند ،حتی میگفتند بازار ارز جای خوبی
برای سرمایهگذاری نیست و بهتر است در بورس
فعالی��ت کنید تا ه��م منفع��ت آن نصیب مردم
ش��ود و هم اینکه بخش تولید نی��ز قوت بگیرد.
ام��ا میدانیم که فعالیت در بورس قاعده و قانون
خودش را دارد و اگر کس��ی نس��بت به آن آگاه
نباشد ،به احتمال بسیار زیاد متضرر میشود.
 اصال مگر بازار سهام در تمام دنیا مرتبط
با رونق تولید کشورها نیست؟ مگر بازدهی
باالی بازارهای س�هام به وضعیت شرکتها
در زمینه تولید ندارد؟ وقتی تولید در کشور
با مش�کالت بس�یاری مواجه اس�ت ،چطور
میت�وان انتظار داش�ت ک�ه بازار س�رمایه
پررونقی داشته باشیم؟
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س�رمایهگذاری در بازار س�هام در طول یک س�ال اخیر ،تبدیل به یکی از بحثهای
اصلی و بسیار داغ در بین شهروندان ایرانی شده ،همین موضوع نیز باعث شده بهدلیل
افزایش تقاضا برای آموزش ،عده زیادی از افرادی که بهتازگی وارد این حوزه شدهاند،
خود را بهعنوان کارشناس و مدرس بازار سرمایه معرفی کنند ،در حالی که کوچکترین
صالحیت�ی برای تدریس اصول س�رمایهگذاری در بورس را ه�م ندارند .همین موضوع
نیز باعث شد بس�یاری از شرکتکنندگان در کالسهای این افراد بهدلیل آموزشهای
غلطی که دیدهاند نتوانند در برابر معادالت پیچیده بورس در روزهای سخت ،موفقیتی
حاصل کنند و در نتیجه ضررهای سنگینی را متحمل شدند.
اما با گذشت زمان ،دست بسیاری از این افراد کم دانش که در جایگاه مدرس نشسته
بودند ،رو ش�د و از دایره تدریس خارج ش�دند .این اتفاق باعث ش�د افراد کارآزموده
و باتجربه میداندار ش�وند و حوزه آموزش نیز با کیفیت بس�یار بیش�تری همراه شود.
بسیاری از کارشناسان امر معتقدند بهدلیل کیفیتر شدن بازار آموزش سرمایهگذاری
و آبدیدهتر شدن سهامداران در یک سال اخیر ،واکنشهای هیجانی فعاالن بازار سهام
کمتر ش�ده اما هنوز هم این نوع رفتارها در بورس به میزانی اس�ت که نمیتوان آن را
نادیده گرفت .از همینرو ،فعاالن باتجربه بر این باورند که قدیمیترها باید میدانداری
ک�رده و آم�وزش را بر عهده بگیرند تا دیگر ش�اهد اتفاقات س�ال ۹۹در بورس تهران
نباشیم.

بازار خاص تعصب داشته باشند و باید تالش کنند بهترین گزینه
را برای س��رمایهگذاری در بین بازارهای م��وازی انتخاب کنند تا
دارای��ی خ��ود را از تورم فزاینده در ایران در ام��ان نگاه دارند .در
ادامه گفتوگوی
با مهدی س��وری ،کارش��ناس و مدرس
سرمایهگذاری را میخوانید.

هم��ه این م��وارد درب��اره اقتصاد کش��ورهای
توسعهیافته صادق است.
بهعن��وان نمونه ،ش��رکتی مانند اپ��ل که دائم
محص��والت جدیدی را ب��ا بهرهوری ب��اال تولید
میکند و همواره اقب��ال عمومی از محصوالتش
هم بیشتر میشود .سهام چنین شرکتی طبیعی
اس��ت که بهط��ور مداوم رش��د کن��د و پربازده
باشد.
اما در همان بازار ،ش��رکتی مانند نوکیا به ناگاه
بهدلی��ل یک تصمی��م اش��تباه۹۳ ،درصد ارزش
س��هامش را در یک مدت زمان کوتاه از دس��ت
میدهد و س��هامدارانش نیز متضرر میشوند .در
اقتصادهایی که این بازارها در آن فعال هس��تند،
دقیقا ارتباط بین رونق تولید و رونق بازار س��هام
برقرار اس��ت اما در اقتصادهایی مانند ایران رونق
بازارهایی مانند بازار س��هام لزوما به معنای رونق
اقتصاد ی��ا رونق بخشهای تولی��دی در اقتصاد
کشورمان نیست.
 پس س�هام ش�رکتها در بورس تهران
چگونه سود میدهند؟
همانطور که گفته ش��د این سوددهی بهدلیل
افزایش تولید نیس��ت ،البته این موضوع بس��یار
ناراحتکنن��ده اس��ت و ج��ای تاس��ف دارد اما
واقعیتی اس��ت که نمیت��وان آن را ان��کار کرد.
مهمترین دلیل رش��د ارزش س��هام شرکتها در
کشورمان ،تشدید نرخ تورم بوده ،بهعبارتی ارزش
داراییهای شرکتها بهدلیل تورم باال در اقتصاد
ایران افزایش یافته و به طبع ارزش سهام در این
شرکتها نیز به میزان قابلتوجهی افزایش یافته
است.
ارزش س��هام ش��رکتها یا به داراییهایش یا
به س��ودآوری فعالیت تولیدیاش بس��تگی دارد.
برای مثال ارزش س��هام یکی از پتروشیمیهای
مش��هوری که در ب��ورس هم حض��ور دارد ،یک
روزی ۸۰۰تومان ب��ود و ۳میلیون تن متانول در
س��ال تولید میکرد .همین شرکت زمانی هم که
ارزش س��هام آن از ۸۰۰تومان به ۱۷هزار تومان
رس��ید ،هم دقیقا همان میزان تولید را داش��ت
(۳میلیون تن متانول در سال) ،اتفاقی که در این
بین افتاده ،افزایش میزان تولید نیست ،بهرهوری
هم باال نرفته اس��ت ،بلکه تنه��ا اتفاقی که افتاده
افزای��ش نرخ متان��ول در بازار ب��وده که بهدلیل
تشدید تورم رخ داده که به آن رشد تورمی گفته
میشود.

 این اتفاق درباره مابهالتفاوت نرخ ارز هم
رخ میدهد.
بله کامال درس��ت است ،یکسری از سودهایی
که در بازاره��ای داخلی اتف��اق میافتد بهدلیل
اخت�لاف قیمتی در بازار ارز یا یارانههایی اس��ت
که به ش��رکتها داده میشود .برای مثال ،ادامه
فعالیت برخی ش��رکتها اص�لا توجیهپذیر و به
صرفه نیس��ت اما بهدلیل یاران��های که از دولت
برای سوخت و ...دریافت میکنند ،سهامشان هم
سودآور میش��ود .یا مثال بسیاری از شرکتهای
آب معدن��ی و تنق�لات باید هزین��ه جمعآوری
زبالهه��ای تولیدیش��ان از طبیع��ت را بپردازند
اما درحالحاضر در کش��ور ما از این ش��رکتها
چنین هزینهای دریافت نمیش��ود که اسم آن را
هم حمایت از تولید گذاش��تهایم .یا مثال شرکتی
م��واد اولیهاش را ب��ا دالر دولتی تهیه میکند اما
محصوالت��ش را هماهن��گ با ن��رخ دالر در بازار
آزاد ب��ه مردم میفروش��د و همین موضوع باعث
میش��ود س��ود به مراتب باالتری نصیبش شود.
هم��ه این موارد در کن��ار یکدیگر جمع و باعث
میش��وند سود در اقتصاد ما ایجاد شود ،البته راه
و روش درستی در پیش نگرفتهایم اما به هر حال
سازکار سوددهی شرکتها اینطور است.
 آی�ا ای�ن رویه ب�ه معنای همراه ش�دن
س�هامداران با فالکت مردم نیست؟ در یک
سال اخیر شاهد بودیم که سهامداران مدام
در انتظار تش�دید تورم بودند تا بتوانند در
بازار س�هام منفعت کس�ب کنن�د ،آیا این
روال کار در بازارها درست است؟ آیا چنین
رویکردی به معنای «تخریب اقتصاد به نرخ
سود من» نیست؟
در این بخش باز هم یادآور میش��وم که نباید
به س��مت نکوهش س��هامدار برویم ،بازار سهام
در ای��ران با قریب ب��ه اتف��اق بورسهای جهان
بیشباهت است .ما نمیتوانیم افرادی که در این
بازار س��رمایهگذاری میکنند را سرزنش کنیم و
بگویی��م که اینها در حال ضرب��ه زدن به اقتصاد
هستند.
البته این رویه در نهایت به اقتصاد آس��یبهای
زیادی وارد میکند اما این مسئله تقصیر فعاالن
بازار نیس��ت ،بلکه باید به فکر تحول در ساختار
اقتصادی در کشورمان باشیم تا فعالیت در بورس
هم با توجه به تولید ش��رکتها بازدهی داش��ته
باشد.

مهدی سوری

در اقتصادهایی
مانند ایران
رونق بازارهایی
مانند بازار سهام
لزوما به معنای
رونق اقتصاد یا
رونق بخشهای
تولیدی نیست

دولت از بورس سوءاستفاده نکرد
در روزهایی که ش��اخص بازار سهام پی در پی در حال
کاهش اس��ت ،وزیر اقتصاد عن��وان کرد که دولت از بازار
سهام سوءاستفاده نکرده است.
بهگزارش تجارتنیوز ،فرهاد دژپسند با طرح این سوال
که اگر بیش از  ۱۵۴ه��زار میلیارد تومان اوراق فروخته
ش��ده و  ۳۴هزار میلیارد تومان خصوصیسازی شده ،آیا
این عملکرد وزارت اقتصاد نبود ،گفت :س��وال اینجاست
که از کجا تأمین مالی میشد تا حقوقها پرداخت شود؛
پ��س اگر این تأمین مالی نب��ود در آن صورت مجبور به
جبران به شیوه استقراض از بانک مرکزی بودیم.
وی افزود :س��وال این اس��ت که اثر تورمی این تأمین

مالی استقراض از بانک مرکزی چه میزان بود .اینکه االن
نیس��ت به این دلیل اس��ت که در مدیریت منابع خزانه
بهگون��های عمل کردیم که در برخی ماهها تنخواه را نیز
تثبیت کردیم؛ بنابراین اینجا مانع شدیم که تورم بیشتر
افزای��ش پیدا نکند .عملکردی که در مالیات و با رویکرد
متفاوتی انجامشده نیز به بهبود درآمدها کمک کرد.
براساس اعالم سازمان بورس و اوراق بهادار ،وزیر امور
اقتصادی و دارایی گفت :برخی فکر میکنند کاهش نرخ
ارز لزوما ریزش بازار س��رمایه را منجر میشود که به باور
من اشتباه است.
زمانیکه تجارت خارجی کش��ور روان ش��ود ،بسیاری

از بنگاهه��ا ک��ه مبتنی بر ص��ادرات و نرخ ارز هس��تند،
میتوانند از ظرفیتشان اس��تفاده بیشتری کنند ،وقتی
پول محصولش��ان را بگیرند ،هزینه جانبی بیش��تری به
بنگاهه��ا کاهش پیدا کند ،همه اینها س��بب بهبود بازار
سرمایه میشود.
بهگفته دژپسند ،رشد اقتصادی دو رقمی نیز داشتهایم.
بازار بدهی و سهام  ۵۰۰هزار میلیارد تومان تأمین مالی
ک��رده که البته س��هم دولت از این می��زان تأمین مالی،
عددی نبوده اس��ت .درباره اوراق یعنی فروش س��هام با
هدف تعادل میان عرضه و تقاضا انجام شد و هدف تأمین
مالی نبود.

یادداشت

وگو

گفتوگوی

با کارشناس و مدرس بازارهای مالی

چشمانداز بنیادی
برخی گروههای
بورسی

گفتنی است بسیاری از س��هامداران و تازهواردان بازار
س��هام معتقدن��د دولت با ه��دف تامین مال��ی و جبران
کس��ری بودجه دست به تشویق مردم برای ورود به بازار
س��رمایه زد .ای��ن عده که انتقادات بس��یاری به عملکرد
سازمان بورس و وزارت اقتصاد دولت دوازدهم در زمینه
مدیریت بازار س��هام دارند ،بر ای��ن باورند دارایی آنها در
جه��ت تقویت تولید مصرف نش��ده و فق��ط برای تامین
نیازهای دولت در سال ۹۹استفاده شده است .در همین
راس��تا ،عده زیادی از متضرران بورس نسبت به رویکرد
دولت در بازار سهام اعتراضات گستردهای دارند که بارها
از تریبونهای گوناگون به بحث گذاشته شده است.

با ورود به س��ال جدید بازار س��رمایه همچنان در
حال س��پری ک��ردن روزهای تلخ و منفی اس��ت .از
ابتدای س��ال جدید تا کنون بازار س��رمایه فقط یک
روز مثب��ت به خود دی��ده و در مجموع با خروج پول
حقیقی بیش��تر از  ۴هزار میلیارد تومان روبهرو بوده
است.
این در حالی اس��ت که با بررسی عوامل تاثیرگذار
در بازار سرمایه ،دلیل منطقی برای ادامه این ریزش
سنگین و بحران ایجادشده پیدا نمیشود ،مگر سایه
ریس��کهای سیاس��ی و تنشهای بینالمللی که بر
اقتصاد ایران وارد اس��ت .در بررسی عوامل تاثیرگذار
بر بازار س��رمایه میت��وان به موارد متعددی اش��اره
کرد که خوش��بختانه در قالب مؤلفههای تاثیرگذار،
چشمانداز منفی دیده نمیشود.
قیمته��ای جهان��ی و اقتصاده��ای برت��ر جهان
بهدنب��ال مهار وی��روس کرونا و خوشبین��ی درباره
واکسیناس��یون جهانی روزهای خوبی را سپری کرده
و با سیاس��تهای انبس��اطی که بانکه��ای مرکزی
اقتصاده��ای بزرگ جهان در پیش گرفتهاند ،ش��اهد
رونق مج��دد در بازارهای جهانی و ریکاوری س��ریع
اقتصاد در رکود رفته جهانی هستیم.
چش��مانداز نرخ کامودیتیها در س��ال آینده و در
فصلهای دوم و سوم س��ال  ،۲۰۲۱همچنان مثبت
بوده و اگر شاهد ادامه رشد قیمتی در کامودیتیهای
مختلف نباش��یم ،انتظار ری��زش و اصالح عمیقی در
آنها نمیرود .در واقع کف بهای تمامش��ده در بیشتر
کامودیتیها ،مانع از ریزش عمیق آنها خواهد ش��د.
از س��ویی با احی��اء صنعتی ش��اهد افزایش تقاضای
روزافزون ب��رای نفت و حاملهای انرژی هس��تیم و
برآورد میش��ود ت��ا پایان س��ال  ۲۰۲۱تولید روزانه
نف��ت به می��زان تولی��د پیش��اکرونا یعن��ی تولیدی
افزون بر  ۱۰۲میلیون بش��که در روز داشته باشیم و
برآورده��ای گوناگون نرخ نفت ،تغییراتی در بازه ۵۰
تا  ۷۵دالر در هر بش��که نفت را نش��ان میدهد و در
مجموع با نقش مس��تقیم و تاثیرگذار نفت در اقتصاد
کالن کشور از این منظر نیز جای نگرانی وجود ندارد.
درب��اره نرخ ارز نیز انتظار نوس��ان نرخ در بازه ۲۲
تا  ۲۵ه��زار تومان میرود که تاثی��ر منفی آنچنانی
بر بازار س��رمایه نخواهد داش��ت .تقاضای انباش��ته
ش��ده در طول دو سال اخیر و مکلف شدن دولت به
بازگرداندن منابع مصرفی دالری از صندوق توس��عه
ملی و بررس��ی بودجه سال  ۱۴۰۰انتظار ریزش زیاد
در نرخ ارز وجود ندارد.
اگ��ر بخواهی��م ب��ه بنی��اد و ارزش ذاتی س��هام و
صنای��ع گوناگون هم بپردازی��م ،خواهیم دید که در
بیشتر گروهها و نمادها ش��اهد ارزندگی مناسبی در
قیمتهای فعلی هس��تیم و «پی» ب��ر «ای» یا نرخ
بر درآمد بازار بهطور متوس��ط بین  ۱۰تا  ۱۲اس��ت
و بهج��ز در گروهها و نمادهای محدودی ،کلیت بازار
از اززندگی مناس��بی برخوردار بوده و حتی در برخی
نمادها و گروهها با توجه به اتفاقات خوبی که هم در
بازاره��ای جهانی و ه��م در بازارهای داخلی رخ داده
در صورت متعادل ش��دن بازار و از بین رفتن ریسک
سیستماتیک انتظار رشد بسیار خوبی را داریم.
درحالحاضر ،مش��کل اصل��ی بازار س��رمایه ابهام
و تردیدی اس��ت ک��ه در بازار وج��ود دارد و کمبود
نقدینگی فقط مانع اساسی در رشد بازار بورس است.
از س��ویی ،ب��ازار ب��ورس ای��ران بهدلیل نداش��تن
اس��تانداردهای قابلقب��ول و قوانی��ن مقطع��ی
محدودکننده ،اس��یر مش��کالت عدیده زیادی است.
بهعن��وان مثال ،فقدان وجود بازارس��ازهای قدرتمند
در راس��تای بازارسازی و روانسازی بازار و همچنین
قانون مقطعی دامنه نوسان نامتقارن باعث شده یکی
از مهمترین ویژگیها و مزیتهای بازار سرمایه یعنی
نقدشوندگی زیر سوال برود و شاهد فریز و قفل شدن
بیش از  ۹۰درصد بازار باشیم .این در حالی است که
قانون دامنه نوس��ان نامتقارن دارد بازار را به سمتی
میب��رد که معایب آن از مزایای آن بیش��تر ش��ده و
حتی باعث لطمه زدن به نمادهای ارزش��مند از نظر
بنیادی میش��ود ،چراکه با ابط��ال اجباری برخی از
صندوقها و همچنین تقاض��ای نقدینگی در فعاالن
حقیقی بهدلیل قفل بودن بسیاری از نمادهای بازار،
ای��ن نیاز از طریق نمادهای متعادل تامین میش��ود
که از نظر بنیادی ارزش��مند هستند و در واقع امکان
نق��د ک��ردن نماده��ای کمارزشتر بهدلی��ل صفوف
فروش سنگین و نبود تقاضا میسر نیست .با بیان این
موضوعات باید بگوییم که بازار س��رمایه فاقد مشکل
بنیادی خاصی بوده و فقط تاوان ریسکهای سیاسی
و نظاممند و همچنین ناکارآمدی نهادهای بازارساز و
قوانین ناکارآمد را پس میدهد.
بااین همه خوشبین هس��تیم که با روی کار آمدن
دول��ت جدی��د و حصول نتای��ج مثب��ت در توافقات
بینالمللی در نیمه دوم سال  ۱۴۰۰شاهد برونرفت
از بحران کنونی بوده و خوشبین به بازگشت روزهای
شیرین برای بازار سرمایه باشیم.

