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گزارش «ایران» از بحران اعتماد در بازار سرمایه

ایران بهشت تجارت در منطقه
عدنان موسیپور

کارشناس اقتصادی

یادداشت

بازار دوباره سبز خواهد شد

گــروه اقتصادی /بــازار ســهام ایران
بــرای دومیــن بــار در ســال جــاری
وارد مرحلــه نزولــی شــد .یــک بــار
در نیمــه دوم مردادمــاه و به دلیل
اختــاف نظــر دســتگاهها بــرای
عرضه صندوق موسوم به دارا دوم
شــاخصهای بــورس فــرو ریخــت
و باعــث شــد تــا شــاخص از ارتفاع
نزدیک بــه  2.1میلیون واحد به 1.2
میلیون واحد کاهش یابد .چند ماه
پس از این ریزش ،با ترمیم نســبی
اعتماد ســهامداران و جذاب شدن
قیمت سهام بســیاری از شرکتها،
دوبــاره از آبــان ماه وضعیــت بازار
بهبــود یافت به طوری که شــاخص
توانســت تا میانه  1.5میلیون واحد
هم رشد کند.
اما بخشنامه قیمتگذاری فوالد
و این بار ناهماهنگی وزارت صمت
با متولی بازار سرمایه موجب شد تا
دوبــاره اعتماد ســهامداران به بازار
و تصمیمهــای آتی سیاســتگذاران
آســیب ببینــد .برهمیــن اســاس
دوباره شــاخص با نوســان شدیدی
مواجــه شــد و تعداد روزهــای قرمز
در بازار افزایش یافت .اتفاقی که به
اعتقاد صاحبنظران بــازار به دلیل
بحران اعتمــاد در بازار شــکل گرفته
اســت .در واقــع ســهامداران پــس از
اتفاقاتــی که از مرداد ماه امســال رخ
داد ،حســاستر از گذشــته تحــوالت
را رصــد میکنند و با ســرعت زیادی
موضع خود را از خریدار به فروشنده
تغییر میدهند.
بررســی شــاخص کل بــورس
در دی مــاه نشــان میدهــد کــه
شــاخص در 18روز کاری دی مــاه
(تــا روزگذشــته) با افــت  209هزار و
 245واحــدی معــادل  14.5درصد
مواجه شــده است .برهمین اساس
در روزهــای کاری دی ماه با چندین

نوبــت ریزشهای ســنگین  40هزار
واحدی روبهرو شــده اســت .بعد از
ریزش  40هزارواحدی شــاخص در
روز  23دی ماه که دوباره شــاخص
را به کانــال  1.2میلیون واحد عقب
راند ،دیروز هم شاخص با  30هزار
و  843واحد کاهش به یک میلیون
و  229هزار و  879واحد رسید.
بــا ایــن حــال ارزش معامــات
بازار نشان میدهد که نقدشوندگی
تا حدود زیادی حفظ شــده اســت،
نکتــهای که برای بــازار مثبت تلقی
میشــود .بر این اساس ،روز گذشته
معاملهگران در بورس تهران بیش
از  10.8میلیــارد ســهام حقتقدم و
اوراق مالــی در قالــب  1.3میلیــون
نوبــت معاملــه و بــه ارزش  10هزار
و  249میلیــارد تومــان داد وســتد
کردنــد .بدیــن ترتیــب با محاســبه
ارزش معامالت  14.9هزار میلیارد
تومانی فرابورس ،ارزش معامالت
در بازار ســهام به بیش از  25هزار و
 155میلیارد تومان رسید.
ëëمهمترین عوامل ریزش شاخص
درحالــی کــه طــی هفتههــای
اخیر بــازار ســهام دوباره با نوســان
شــدیدی همراه شده است ،بررسی
متغیرهــای بنیــادی شــرکتهای
بورســی حکایــت از فراهــم شــدن
بسترهای صعود شاخص است.
در کنار عملکــرد تولید ناخالص
داخلــی کشــور در نیمــه نخســت
امســال بخصوص فصل دوم ســال
کــه مؤیــد رشــد  1.3درصــدی رشــد
اقتصادی کشــور در شــش ماهه اول
و رســیدن رشــد تولیــد ناخالــص از
منفــی  2.9درصد بهار به مثبت 5.1
درصد در تابســتان است ،وضعیت
صنایع کشــور که عمده آنها در بازار
ســرمایه حضــور دارند نیــز حاکی از
بهبود است .براساس گزارش بانک

مرکزی در بخش صنعت ،شاخص
تولیــد کارگاههــای بــزرگ صنعتــی
کــه حــدود  70درصــد ارزش افزوده
بخش صنعت را پوشــش میدهد،
در ســه ماهــه اول ،ســه ماهــه دوم و
شش ماهه اول سال  1399نسبت به
دوره مشابه سال قبل به ترتیب ،1.4
 11.9و  6.8درصــد افزایش یافتهاند.
از مجموع  24رشــته فعالیت عمده
صنعتــی در ســه ماهــه دوم ســال
 1399شــاخص تولیــد  21رشــته
فعالیــت بــا ضریب اهمیــت 98.7
درصد ،دارای رشــد مثبت هســتند.
اما همچنــان ریســکهایی از خارج
بــازار رونــد متعــادل بــازار را تهدید
میکند.
حمیــد میرمعینــی کارشــناس
بــازار ســرمایه درگفــت و گــو بــا
«ایــران» درپاســخ به این ســؤال که
چه عواملی باعث نوســان و ریزش
شــاخص درهفتههــای اخیــر شــده
است ،به سه عامل اشاره میکند.
براســاس گفتههــای وی،
مهمترین عاملی که دراین دوره بر
بازار ســهام تأثیر داشته ،بدبینی به
آینده سیاسی و مذاکرات و درنتیجه
لغــو تحریمهاســت .درحالــی کــه
درماههــای گذشــته خوشــبینی
زیــادی درایــن زمینــه ایجــاد شــده
بود ،اما با تحوالت اخیر تا حدودی
ایــن خوشــبینی رنگ باخته اســت.
متغیــری کــه در ســالهای گذشــته
یکی از اصلیترین مؤلفههای مؤثر
بر بازار سهام ایران بوده است.
میرمعینــی افزود :عــاوه براین
تغییرات نرخ ارز نیز یکی از دالیلی
اســت که بــر رونــد بــازار اثرداشــته
اســت .جــوی کــه در بــازار ارز ایجاد
شــده حاکــی از تــداوم رونــد نزولی
نرخ ارز اســت ،اما باید گفت که این
موضــوع چنــدان بــا واقعیتهــای

مهر

ایران در موقعیتی قرار گرفته است که هم از نظر جغرافیا و هم از نظر منابع طبیعی
و زیرزمینی بهشــتی تمام عیار برای تجار بینالمللی به حســاب می آید.بهره مندی
از  ۵۸۰۰کیلومتــر ســواحل شــمالی و جنوبــی ایــران را از نظــر ظرفیــت بندرگاهی در
موقعیتــی فوقالعــاده قرار داده اســت .بــه گونه ای کــه کمتر کشــوری در جهان این
موقعیت استراتژیک را در اختیار دارد.
حــال زمانیکــه این موقعیت اســتراتژیک را در کنار ظرفیت ایــران در حوزه منابع
زیرزمینــی و طبیعــی قــرار می دهیم حکایــت از یک ظرفیــت عظیم دارد که شــاید
اعداد و ارقام نتواند به خوبی عظمت آن را بازگو کند.
از سوی دیگر ایران از همسایگانی بهره می برد که به شدت به ظرفیتهای ایران
نیازمندنــد و بــرای تجار آنها بســیار بــه صرفهتر خواهد بــود کــه نیازمندیهای خود
را از کشــور همســایه خــود یعنی ایــران تهیه کنند بجــای آنکه از کشــورهای دورتر و با
هزینههایی سنگینتر این ارتباط برقرار شود.
در همیــن رابطه همســایگان خزر در شــمال ایران با زمســتانی ســخت مواجهاند
و ایــن موضــوع نیاز آنهــا را به واردات محصوالت کشــاورزی از ایــران دوچندان کرده
است .در جنوب ایران نیز کشورهایی همچون قطر ،کویت ،بحرین ،عربستان ،امارات
و عمان هم به محصوالت کشاورزی ،صنعتی ،معدنی ،مواد غذایی و  ...نیاز فراوان
دارند .در چنین شرایطی برای این همسایگان چه گزینهای بهتر از ایران! در شرایطی
که تنها با چند ســاعت کشــتیرانی بار را میتوانند از ایران تهیه کنند چرا باید از کشور
دیگری غیر از ایران واردات داشته باشند؟
بــا آگاهــی از ایــن موضــوع بایــد از ایــن ظرفیــت عظیــم و موقعیــت اقتصــادی
بینظیــری کــه ایران در آن قرار گرفته اســت به نحو احســن اســتفاده کــرد .به عنوان
یک صادر کننده که بیش از  ۲۰ســال با کشــورهای عربی مشغول تجارت هستم این
را عرض میکنم که در دنیای تجارت آرامش و دوســتی حرف اول را میزند .ما باید
بتوانیم رابطه دوستی با کشورهای همسایه را بهبود ببخشیم تا با استفاده از ظرفیت
بینظیر خود تجارت و اقتصادمان را رشد دهیم.
تصــور کنید اگر فقط یــک تفاهمنامه تجاری بین ایران و قطر و عمان بســته
شــود ،چنان رشــد اقتصادی در این منطقه رخ می دهد که بنادر و فرودگاههای
مــا توان و ظرفیت پوشــش آن حجم از مبــادالت را نخواهند داشــت .آن زمان
اســت که رشــد و شکوفایی سرعت میگیرد .آن وقت اســت که بنادر ما بزرگ و
بزرگتر و فرودگاههایمان پهنتر و عظیمتر می شود .آن وقت است که تقاضا
بــرای محصــوالت ایرانی آنقدر زیاد می شــود که برای پوشــش آن باید هزاران
جــوان بیکار مشــغول به کار شــوند .زمانیکــه درآمد حاصل از تجــارت خارجی
کشــور باال رود ،میتوان زیرســاختهای توریســم را گســترش داد و گردشــگران
کشــورهای حوزه خلیج فارس که بدنبال طبیعت بکر هستند را به شمال ایران
دعوت کرد.
فرامــوش نکنیم که توریســم منبــع مهمی از درآمد در خیلی از کشــورهای جهان
اســت کــه امــروزه مــا از آن غافل هســتیم و تعــداد گردشــگران خارجی در ایــران به
ســختی  ۲رقمی می شــود .فراموش نکنیم که برای توســعه اقتصادی یک کشــور در
کنــار موقعیــت جغرافیایــی و منابع طبیعی و منابع انســانی و ...بایــد مدیریت قوی
هم وجود داشته باشد که بتواند از این نعمتها بهترین بهرهبرداری را داشته باشد.
در پایــان بایــد به یک نکته ی مهم و اساســی اشــاره کرد که اگــر آرامش در روابط
نباشــد ،ایــن بازار بــزرگ منطقهای کــه در اطراف ما وجــود دارد کامــاً از بین رفته و
سرمایههای مادی و معنوی فرار می کنند.
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اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه
درادامه گفت :یکی دیگر از عواملی که
تأثیر بسیار زیادی بر نوسان بازار داشته
ناهماهنگــی دســتگاههای اجرایــی
اســت که درزمینه سیاســتگذاریهای
اقتصــادی اتفــاق نظر ندارنــد .نمونه
بــارز ایــن ناهماهنگــی را میتــوان در
قیمتگــذاری دســتوری برخــی از
کاالهــای مهم ماننــد فوالد ،خــودرو،
پتروشــیمی و ...مشــاهده کــرد کــه هر
یک به سهم خود تأثیر زیادی بر بازار
و بــی اعتمــادی ســهامداران داشــته
است.
به گفته وی ،مردمی که سهامدار
شــرکتهای فعــال درایــن صنایــع
هستند با چنین تصمیماتی اعتماد
خــود را از دســت میدهنــد و دراین
زمینــه نیازمنــد حمایــت جــدی
دولت از بــازار ســرمایه و هماهنگی
درخصــوص تصمیماتــی اســت که
در بــازار تأثیــر دارد .ایــن درحالــی
اســت کــه قیمت گــذاری دســتوری
نــه منافــع تولیدکننــده و نــه منافــع
ســرمایهگذاران را تأمیــن نمیکنــد
و حتــی در بلندمــدت بــه زیــان

مصرفکننــدگان نیز تمام میشــود
و درایــن میان تنها بخش کوچکی از
جامعــه یعنی دالالن و واســطهها از
این بخشنامهها سود میبرند.
وی همچنیــن یــادآور شــد :در
شــرایطی کــه قیمــت بســیاری از
ســهمهای بازار به کف خود رسیده
است ،نیاز به ورود و حمایت جدی
دولت هستیم.
ëëبازار دوباره سبز خواهد شد
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه
درادامــه تأکیــد کرد :با وجــود تمام
این ریسکها بورس ایران در آینده
نزدیــک بــه رونــد صعــودی خــود
بازخواهد گشت.
بــه گفتــه وی ،هــم اکنــون
وضعیــت شــرکتهای بورســی
از نظــر بنیــادی در شــرایط خوبــی
قــرار دارد و از ســوی دیگــر قیمــت
اکثر ســهمهای بــازار به کــف خود
رســیده و برای خرید بسیار جذاب
اســت .درایــن شــرایط بســیاری از
ســهامداران بــه دلیــل افــت باالی
قیمت دســت از فروش کشیدهاند
و همــان گونــه کــه اشــاره شــد،
بررســی قیمــت ســهام بخصوص

شــرکتهای بــزرگ بازارنشــان
میدهــد کــه از ارزش ذاتــی و
واقعــی خــود نیــز کمتر شــدهاند و
همیــن عامــل باعــث خواهد شــد
تا ســهامداران حرفــهای دوباره به
خرید سهم اقدام کنند.
میرمعینی تأکید کــرد :بنابراین
در آینــدهای نزدیــک دوباره شــاهد
بازگشــت بــازار بــه رونــد صعــودی
خواهیــم بــود ،رونــدی که در ســال
آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت.
بدیــن ترتیــب بــا کوچکتریــن
محــرک مثبتــی دوبــاره شــاخص
صعــودی خواهد شــد .وی خطاب
بــه ســهامداران گفــت :بــا توجه به
افت باالی شــاخص ،خروج از بازار
دراین شــرایط به زیان ســهامداران
خواهــد بــود و بــا صبــوری در آینده
میتوانند ضرر خود را جبران کنند.
گفتنــی اســت ،بــا توجــه بــه این
کــه دلیــل اصلــی ریزشهــای اخیر
بــه اعتمــاد ســهامداران مربــوط
میشــود ،بــا ترمیم اعتمــاد دوباره
ســهامداران و ورود متغیرهــای
جدید به بازار روزهای متعادلتری
پیش روی بازار قرار دارد.

