دورﻧﻤـﺎی ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم در ﭘـﺎﯾﯿﺰ
اﻣﺴﺎل
ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮرس ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در روزﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزار ارز و ﺳﮑﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه،اﻓﺰود :ﻣﻬﻢﺗﺮ از روﻧﺪ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و اﺻﻼح
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ-ﺳﻨﺎ :ﻋﻠﯽ ﺗﺎج ﺑﺮ  ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﺧﺮﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﮔﻔﺖ:ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺻﻌﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻃﯽ
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻀﺎدی را در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻬﺎم ﭼﻪ در روزﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و
ﭼﻪ در روزﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮده واری را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮی اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوشﻫﺎ ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﻌﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اﻣﺴﺎل ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
دﻻﯾﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺸﺨﺼﯽ رخ داد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ رﯾﺰش ﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در
ﻫﻤﺎن دﻻﯾﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد:ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺻﻌﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
ارز ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز از
ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺪه و اﺛﺮ ﺑﺎ
اﻫﻤﯿﺘﯽ را در ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه دارد.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﻮرم و اﻫﺮم ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺟﻬﺶ ﺳﻮدآوری را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز اﺛﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ در ارزش
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دارد.
ﺗﺎج ﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دورﻧﻤﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود:ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ

ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ،ﻫﻨﻮز ارزش ﺑﺎزار  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻری اﯾﺮان در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ دوره  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و ﻫﻨﻮز
اﺛﺮات ﺗﻮرﻣﯽ در آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺑﺎور وی ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران از ﻗﯿﻤﺖ آﺗﯽ دﻻر در ﺣﺎﻟﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ  FATFاﮔﺮﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ﺑﻮد وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر را در ﺑﺮداﺷﺖ و ﮐﻒ  ۱۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ،در ﮐﻨﺎر رﻓﺘﺎر
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺷﺎﺧﺺ ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺻﻼح ﺷﺎﺧﺺ و روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه
ﺑﺎزار ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ،رﻓﺘﺎر ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و واﮐﻨﺶ ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران در روزﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎزار اﺳﺖ.ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﻣﻌﻀﻞ را ﺑﺎﯾﺪ در ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد:ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺧﺒﺎری در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﺪاری ﺻﺎدره در ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻣﺎری
از ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺪﻫﺎی ﺳﺒﺪ
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎوره  ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر ،رﺷﺪ اﻧﺪک اﯾﻦ آﻣﺎر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ
روزﻫﺎی ﮐﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه آﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد،اﻓﺰود :از ﺳﻮﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی  ۶ﻣﺎﻫﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﺳﻮدآوری آﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺑﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخﻫﺎ در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ  ۹ﻣﺎﻫﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
را ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آذرﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﻧﻌﮑﺎس
ﮔﺰارش ﻫﺎ در رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﯽ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺎی
ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﻬﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺻﻌﻮد
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و

اﺻﻼح ﺟﺎری ﺑﺎزار ﺟﺰﯾﯽ از روﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم اﺣﺘﻤﺎﻻ در اواﺳﻂ آﺑﺎن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺷﺪ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ دﻻر
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﻫﻢ ﺳﻮدآوری ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
وی ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻄﻤﺌﻦ و
ﻣﯿﺎن ﻣﺪت در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﭘﺮداﺧﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس در
ﯾﮑﺴﺎل آﺗﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﺮخ ارز و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزد وﻟﯽ در
اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزار ارز و ﺳﮑﻪ و ﻏﯿﺮه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻬﻢﺗﺮ از روﻧﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و اﺻﻼح ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﯾﺪ.

