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نمای کلی بازار:

3

روند تغییرات شاخص و شاخص هم وزن:

تاثیرگذارترین نمادها بر شاخص بورس و فرابورس:

گزیده ای از کدال امروز:

برای مشاهده صفحه اصلی کدال کلیک کنید
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قیمت جهانی فلزات ،شکر  ،اوره ،ارز و سکه

بازگشایی و توقف نماد:
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گزارش بازار:
گزارش روزانه :با افول ستاره گروهها و صنایع کاالیی ( کامودیتی بیس) که از  3ماه پیش آغاز شده و
بازارهای جهانی و داخلی را تحت تأثیر منفی قرار داده ا ست ،شاهد ریزش تدریجی و افت پیو سته
قیمت سهام کاالمحور و صادرات محور در عرصه معامالت بورس تهران هستیم .کار بدانجا کشیده که
سهم ارزنده ای چون پترو شیمی زاگرس را که پیش از این و در مورخ  2آبان ماه در سطوح قیمتی
 7600تومانی برایش سر و دست می شکستند ،اینک سطوح نازل  4690تومانی را تجربه می کند.
امروز سهام در دو جبهه کامال معکوس دنبال شد .شاخص کل سهام عمدتا تحت ف شار عر ضه در
سهام کاالیی دوباره در دوربرگردان قرار گرفت و حدود  1000واحد از ارزش خود را از د ست داد  .در
نقطه مقابل ،شاهد صفآرایی سرمایههای خرد و فعال شدن عملیات سفته بازی و نوسانگیری در دو
گروه بانکی و خودرویی بودیم.
متأسفانه حرکت االکلنگی پولها در این دو جبهه بورسی ،از اشتیاق وافر بورسبازان برای نوسانگیری
از موجهای صعودی و نزولی بازار حکایت دارد.
این در حالیست که برخی از تک سهم های ارزنده نیز در بازار وجود دارد که زیر ارزش ذاتی خود قرار
داشته ولی از اقبال بازار و توجه سرمایه گذاران بی نصیب اند.
با این حال به نظر میر سد روند معامالت گروه بانکی که در ماههای اخیر با اخبار سود نا شی از ت سعیر
داراییهای ارزی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها تغذیه میشود راه این نماد را برای
صعود قابلتوجه در معامالت دیروز هموار ساخت.
ریسک بانکها کجاست؟  :همانگونه که اشاره شد نمادهای بانکی در سالهای اخیر بازههای طوالنی و
متعددی را در حالت توقف سپری کردهاند .ریسک قفل شدن نقدینگی به خوبی در حافظه سهامداران
این گروه نقش بسته است .با این حال جهش دوباره قیمتی نمادهای این گروه توجه به روند عملیاتی و
همچنین ری سکهای این گروه را بار دیگر به حا شیه رانده ا ست .طی چند ماه اخیر هنگامی که روند
م عامالت در گروه های بزرگ و کاالمحور بازار با ترد ید همراه شددده اسددت شددا هد تغییر سددریع
م سیر نقدینگی به سمت گروههای بانکی و خودرویی بودیم .جایی که عمال تفاوت قابلمالحظهای در
روند عملیاتی حادث نشددده و همزمان با اوجگیری روندها ،تنها دامنه اخبار مربوط به این صددنایع
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گ سترده می شود .این در حالی ا ست که ری سکهای این صنعت همچنان به قوت خود باقی ا ست.
بحران نظام بانکی کشور مسالهای نیست که طی سالهای اخیر و همزمان با بازگشایی نمادهای بانکی
مرتفع شددده یا حتی تیفیف یافته باشددد .بنا بر ااهارات رکیس کل سددابق بانک مرکزی و همچنین
گفته های عقیلیکرمانی ،مد یرعامل فعلی بانک خاورمیانه ،نزدیک به  40درصددد دارایی بانک ها در
ترازنامه را داراییهای موهوم ت شکیل میدهد و همچنین بیش عظیم دیگری از داراییهای بانکها به
داراییهای منجمد تی صیص یافته ا ست .تاکید بر ا صالح نظام بانکی که در ماههای اخیر مجددا مورد
تاکید فراوان قرار گرفته و بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میر سد ،میتواند روند شنا سایی
درآمدها ،عملکرد و اراکه صورتهای مالی این بنگاهها را دگرگون کند .این مسالهای است که بسیاری
از کارشناسان بازار سهام لزوم توجه به آن را گوشزد میکنند.
بازخوانی آخرین و ضعیت بانکها :طی ماه گذ شته دو تغییر قابلتوجه در عملیات بانکی اعمال شد .بر
ا ساس نظر ریا ست بانک مرکزی ،نرخ سود سپردههای بانکی با تاکید دوباره به سقف پی شین محدود
شد .تحقیقات ن شان میدهد که این ت صمیم تا حدود مطلوبی تو سط بانکها پذیرفته شده ا ست .در
عین حال نحوه محاسبه سود سپردهها از روزشمار به مبنای ماهشمار تغییر یافت .بنا به نظر طهماسب
مظاهری ،رکیس کل ا سبق بانک مرکزی ،جنگ نرخ سود در بانکها از مع ضالت ا سا سی نظام بانکی
کشور ا ست .ت صمیمات فوق میتواند گواه آن باشد که عزم مقابله با این رقابت میرب ،به خ صوص در
شرایط فعلی ،تا حدودی جدیتر شده ا ست .از دیگر مع ضالتی که در رابطه با فعالیت بانکها بر آن
تاکید می شود ح ضور در فعالیتهای پرری سک ا ست .مقاومت بانکها در برابر خروج از سهامداری
شرکتها مسالهای است که در شکلهای متنوعی خود را نشان داده است .عدم عرضه سهام ،یا آگهی
بلوک شرکتها با قیمتهای ب سیار باالتر از قیمت فعلی روی تابلوی سهام از جمله مواردی ا ست که
ا صرار بر رویه سهامداری بانکها را برج سته میکند .ری سک سرمایهگذاری در چنین فعالیتهایی
مورد نقد بسیاری از کارشناسان اقتصادی است .عقیلی کرمانی در میزگردی که در روزهای پایانی آذر
ماه با محوریت مو ضوع «پل عبور از ناترازی بانکی» برگزار شد تاکید میکند که بانکها برای تح صیل
سود باید به جای عقود م شارکتی ،ا ستفاده از عقود مبادلهای را مد نظر قرار دهند .از جمله ف صول
مورد بحث در رابطه با صورتهای مالی بانکها ،سرف صل مطالبات م شکوکالو صول این بنگاهها ست.
بحث بر سر مطالبات بانکها از دولت سالها ست که در جریان ا ست و به نظر میر سد نظرات طرفین
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در راب طه با م قادیر م طال بات و سددود و و جه التزام آن ها همچ نان م حل جدال اسددت .طه ماسددب
مظاهری عنوان میکند که یکی دیگر از معضددالت ریشددهای بانکها به این موضددوع باز میگردد که
بانکها نمیتوانند مطالبات شان از دولت را به سرف صل م شکوکالو صول وارد کنند و این م ساله لحاظ
سود برای این حسابها را ضروری میکند .سودی که در نهایت به سپردهگذاران پرداخته میشود ،در
حالی که سودی از دولت دریافت نشده است .موارد یاد شده تنها قسمتی از تعارضات گروه بانکی را
شکل میدهند .این د ست از ابهامات ن شان میدهد در صورتی که ا صالح ساختار بانکی با جدیت در
دستور کار قرار گیرد باید انتظار تحوالت اساسی در صورتهای مالی این شرکتها را داشت.
کارنامه امروز بازار :در پایان معامالت روز جاری شدداخص کل با بیشددترین تاثیر از افت قیمتها در
نمادهایی چون #شددپنا# ،فوالد# ،فملی# ،شددبندر و #تاپیکو با افت حدود  941واحدی مواجه شددد.
افزایش عرضده در اکثر نمادهای بزرگ بازار متاثر از کاهش قیمت کامودیتی ها و ادامه سدردرگمی در
بازارهای جهانی ،علت العلل و دل آزار این روزهای بورس تهران شده ا ست .این در حالی ست که طیف
وسددیعی از اشددیاص حقیقی و حقوقی با خرید و جایگزینی برگه های سددهم خود به برگه های اوراق
بدهی ،د ست به جابجایی مهمی زده اند و قیمت این اوراق طی سه ماه اخیر بیش از  30درصد افزایش
یافته است.
اهم نمادهای تاثیر گذار در شدداخص  :شددپنا  122واحد منفی /فوالد  120واحد منفی /فملی  117واحد
منفی /شددبندر  94واحد منفی /وبصددادر  94واحد مثبت /وپاسددار  87واحد مثبت /تاپیکو  83واحد
منفی.
بیشترین حجم معامالت امروز :وپاسار  1.3میلیارد سهم /وبصادر  536.1میلیون سهم /وتجارت 309.9
میلیون سهم /خساپا  247.5میلیون سهم /ذوب  146.4میلیون سهم.
اهم اخبار سیا سی و اقت صادی -1 :جدل دولت و بیش خ صو صی درباره بازگ شت ارزهای صادراتی
وارد فاز جدیدی شده ا ست؛ بهطوریکه بانک مرکزی در اطالعیهای با اخطار ارزی به صادرکنندگان ،بر
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تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید کرد .این در حالی است که از سوی دیگر امکان خرید
مواد اولیه مورد نیاز بنگاههای تولیدی از بورس کاال تنها طبق پروانه بهرهبرداری فراهم میشددود .این
امر در حالی امکان شد که سامانههای خرید مح صول از بورس کاال و پروانههای بهرهبرداری مت صل
شد.
 -2عالوه بر تیصیص تسهیالت برای واردات مواد اولیه ،مرتضی بانک؛ مشاور رییس جمهور همچنین
از آغاز ثبت سفارش  3200قلم کاال در مناطق آزاد از روز گذشته خبر داده است؛ این اقدام در راستای
تسددهیل فرآیند تولید ملی صددورت گرفت و در این خصددوص فهرسددتی از کاالهایی که نیاز به ثبت
سفارش ندارند به شورای عالی مناطق آزاد و گمرک اراکه شد.
 -2یزدان سیف؛ مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه منابع مالی جدید برای کاالهای
ا سا سی سال آینده تامین شده گفت :در سه ماه پایانی سال 147 ،هزار تن کاال شامل :برنج ،روغن و
شددکر برای تنظیم بازار توزیع میشددود .در همین حال گمرک ایران از رفع ممنوعیت ثبتسددفارش و
واردات  47ردیف تعرفه خبر داد .مهرداد جمال ارونقی؛ معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز در
تازهترین اقدام در بی شنامه ای به گمرکات سرا سر ک شور اعالم کرد :ترخیص کاالهای ا سا سی که در
گروه یک اولویت ارزی قرار گرفته اند و در گمرکات موجودند نیازی به تمدید مجوز ثبتسددفارش
ندارند.
 -3شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصالح شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه
با تامین مالی تروریسددم به رکیس مجلس اعالم کرده :همچنان اکثر مغایرت های این مصددوبه برطر
نشده است.
 -4مرا سم رونمایی از نیستین نسیه نسل جدید ایران چک های  500هزار ریالی با ح ضور رکیس کل
بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در محل سازمان تولید اسکناس و مسکوک برگزار شد.
 -5صادرات آهن ا سفنجی تو سط تولیدکنندگان یا نمایندگان ر سمی آنها آزاد شد .طبق ابالغ گمرک
به همه گمرکها ،ضوابط تکمیلی صادرات آهن اسفنجی که پیش از این ممنوع بود ابالغ شده است
 -6کارنامه تولید  9ماه ام سال خودرو سازان تو سط وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم شد و طبق
آن ،تیراژ محصولهای سواری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  33.5درصد پایین آمده است.
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یک مسددلول در وزارت صددنعت ،معدن و تجارت که نیواسددت نامش فاش شددود ،از تعیین تکلیف
خودروهای دپو شده در گمرک تا چند روز آینده خبر داده است.
 -7به گفته سردار حسین رحیمی؛ رکیس پلیس تهران سلطان کاغذ با پرونده  1700میلیارد تومانی به
همراه  16نفر دیگر بازداشت شد.
در گروه بانکی :به نظر میرسددد عدم دریافت سددیگنالهای خاص از بازارهای داخلی و خارجی و داغ
بودن تنور معامالت بانکیها ،بورس را به حیات خلوت بانکیها تبدیل کرده ا ست  .در سناریوی اول،
روند شکل گرفته برای جذب نقدینگی در بازار سهام ،این بار خود را در ااهر نمادهای بانکی ن شان
دهد .اتفاقی که در سنوات گذ شته نیز م شابه آن را شاهد بودیم و روندهای پرقدرت صرفا بر پایه
اقبال سرمایههای بزرگ و تنها بر مدار در چشم بازار بودن ،شکل میگرفت .همانطور که گفته شد ،در
شرایط خلسه گزینههای بالقوه برای جذب نقدینگی (شامل بازارهای موازی و صنایع رقیب بورسی) و
تشدید معامالت روزانه در نماد یک صنعت ،آن هم با بیان دالیل عمدتا غیر بنیادی؛ انتظارات و به بیان
بهتر ،طمع کسب سود در میان معاملهگران بورسی ،منجر به ورود هرچه بیشتر نقدینگی شده و تمرکز
را بیش از پیش به سددمت یک گروه یا صددنعت خاص معطو میکند .امکان بروز چنین وضددعیتی در
نمادهای بانکی با توجه به شددرایط یاد شددده ،وجود دارد .در صددورت تحقق چنین امری ،اسددتفاده از
تجربیات معاملهگری در بازار سهام داخلی و سریعالمعامله بودن (ح سا سیت به تغییرات) باید مدنظر
فعاالن بورسددی قرار گیرد .آنهم صددرفا برای اینکه از موج شددکل گرفته بهره خود را ببرند .هرچند
تو صیه اکید به سرمایهگذاران تازه وارد ،درگیر ن شدن با هد های قیمتی ار سالی از سوی برخی به
ااهر تحلیلگر در ف ضای مجازی و حقیقی ست .این موارد ممکن ا ست با پو شش به ااهر تی ص صی
عنوان شود اما از درون کامال تهی باشد.
اما یک سددناریوی دیگر ،فشددار زیاد سددهامدار حقوقی برای عرضددههای هرچه بیشددتر در نمادهای
بانکی ست که میتواند به عدم شکلگیری روند احتمالی مذکور در گروه بانکی منجر شود و ن سیه
معامالت سهام بانکی را به دور از شکلگیری هیجان ورود سهامداران خرد در کوتاهمدت بیچد .حتی
اگر چنین سددناریویی رقم بیورد ،بعید اسددت خروج تدریجی نقدینگی از سددهام بانکی به طور خاص
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جذب صددنعت دیگری در بورس شددود و جلب نظر سددرمایهگذاران برای یک سددرمایهگذاری با امنیت
باالتر ،نیازمند گذشت زمان بیشتر است.
ساماندهی ساختاری بازارها :روز گذ شته دو خبر با ماهیت ساماندهی ساختاری در دو بازار خاص
منت شر شد .نی ست خبر برنامه بانک مرکزی برای عملیات بازار باز بود .بانک مرکزی فرایند تدوین
د ستورالعمل عملیات بازار باز را مدتی ا ست آغاز کرده و به نظر میر سد تا پایان سال این فرایند به
پایان بر سد .برا ساس چارچوبهای م شیص شده ،بانک مرکزی فعال ق صد انت شار اوراق م شارکت و
خرید و فروش این اوراق را ندارد اما دسددتورالعمل عملیات بازار باز ،با تکیه بر عرضدده اوراق مالی و
بدهی ،تهاتر این اوراق با مطالبات بانکها ،معامله اوراق در بازار بینبانکی ،ا ضافه بردا شت بانکها با
وثیقهگذاری اوراق و امکان فروش اوراق از سددوی بانک مرکزی در حال تدوین اسددت .همچنین طبق
برنامهریزی بانک مرکزی ،بانکها رتبهبندی می شوند و بانکهایی که در این رتبهبندی جزء بانکهای
بد قرار بگیرند ،امکان حضور در فرایند عملیات بازار باز را نیواهند داشت.
تحوالت بانک پاسارگاد و عوامفریبی هایش :از نیمه دوم آذر ماه سال جاری سیل گزارشهای فصلی و
ساالنه بانک پا سارگاد روانه کدال شد .نکته قابلمالحظه ،انت شار صورتهای مالی ح سابر سی شده
مربوط به عملکرد سالهای  95و  96روی این سامانه بود .مو ضوعی که عمال محور توقف این نماد را
در بازه بیش از  2سال گذ شته شکل میداد .به عبارتی بعد از گذ شت بیش از  2سال از اراکه آخرین
صورتهای مالی ح سابر سی شده ،این شرکت در آذر ماه سال جاری موفق شد مجامع مربوط به
سالهای مالی  95و  96را برگزار کند .ااهار نظر مشروط حسابرس بر صورتهای مالی سالهای پیش
همچنان جای تامل دارد .توضددیحات این بانک درخصددوص شددناسددایی درآمدها ،احتسدداب ذخایر و
نرخهای تسعیر ارز طی  2سال مالی گذشته نیز همگی دقت و بررسی بیشتری را میطلبد .مروری بر
گزارش حسابرس بانک نسبت به صورتهای مالی سال  96حاکی از نکات بسیار مهمی است :
 -1کسری  1200میلیارد تومان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول،
 -2شددناسددایی  576میلیارد تومان سددود جابجایی سددهام میدکو بین زیرمجموعه ها که طبق
استاندارد باید در تلفیق حذ گردد ولی بانک نسبت به شناسایی آن اقدام کرده است،
 -3شناسایی  625میلیارد تومان درآمد از تسهیالتی که طبق نظر حسابرس نکول شده است،
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 -4شنا سایی درآمد بهره از ت سهیالت اعطا شده به شرکتهای تابعه که می بای ست در تلفیق
حذ گردد ولی در صورتهای مالی شناسایی گردیده است.
از اهم نکات مطرح شده در گزارش ح سابر سی بانک پا سارگاد ا ست که اعمال آنها صورت های مالی
بانک پا سارگاد را از سود تلفیقی  452میلیارد تومانی به زیان بیش از  1950میلیارد تومانی تبدیل می
کند .یعنی حال این سوال مطرح ا ست که با این ابهامات ا سا سی ،چگونه ح سابرس محترم ن سبت به
صورتهای مالی ااهار نظر مشروط کرده است و صورتهای مالی مردود نشده است!.
در گروه خودرویی :رضا شیوا درباره آخرین وضعیت د ستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انح صاری
گفته :براساس ماده  58فصل نهم اصل  ،44شورای رقابت مواف است تا همه ساله دستورالعمل تعیین
قیمت را برای خودروهای دارای انحصددار اراکه کند اما به دلیل وضددعیت فعلی اقتصدداد ،شددورای عالی
هماهنگی اقت صادی متشکل از سران سه قوه ت شکیل شد و این شورا با اخذ اختیاراتی از مقام معظم
رهبری ابالغیهای صادر کرد .برا ساس بند  3ابالغیه مقرر شده تا شورا و نهادهایی که قیمتگذاری
انجام میدادند ،شددیوه قبلی را ادامه دهند اما قیمت گذاری ها براسدداس تایید نهایی شددورای عالی
هماهنگی اقت صادی با شد .بنابراین شورای رقابت هم با توجه به وایفهای که برعهده دا شت در مورد
قیمتگذاری خودرو باید کار کار شنا سی انجام میداد و پس از این اقدام قیمتهای پی شنهادی را به
شورای عالی هماهنگی اقت صادی که ریا ست آن بر عهده رکیسجمهور ا ست اعالم میکرد .شیوا گفته:
شورای رقابت م صوب کرده د ستورالعمل قیمتها مانند چند سال گذ شته برا ساس روش سقف قیمت
است و آن را برای ریاست شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال کرده است.
در گروه فوالدی :باالخره ا صالحات د ستورالعمل تنظیم بازار فوالد نیز منت شر شد .ولی دردی از گره
کور و م شکالت فوالد سازان دوا نکرد .بر این ا ساس ،اوال اجازه خرید مح صوالت فوالدی (بجز ورق)
برای دارندگان کدبورسددی فراهم خواهد شددد .که در این مورد ،تناژ مجاز خرید میلگرد و تیر آهن
حداقل  110تن و سقف  5000تن است .مورد دوم حذ الزام به عرضه آهن اسفنجی و اسلب در بورس
است .عالوه بر این خریداران آهن اسفنجی و اسلب از بورس دیگر اجباری به عرضه کاال درقبال ماده
اولیه خریداری شددده ندارند .قیمت پایه میلگرد و تیرآهن در بورس کاال بر اسدداس متوسددط میانگین
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موزون  2هفته گذ شته با اعمال ضرایب ا صالحی تغییر قیمت نیما و شاخص  CISقیمت پایه شمش
(بیلت و بلوم) در بورس کاال معادل  %89قیمت میلگرد تعیین شده ا ست و در نهایت با توجه به مازاد
عرضدده نسددبت به تقاضددا در کلیه محصددوالت فوالدی و به منظور رفع موانع صددادرات و ارزآوری
کارخانجات تولید فوالد مقرر گردید ،صادرات مح صوالت فوالدی تا اطالع ثانوی بدون قید و شرط و
صددرفا برای تولیدکنندگان و یا نماینده رسددمی آنها و با نظارت و کنترل دفتر صددنایع معدنی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مجاز گردد که خبر خوبی برای شرکتهای فوالدی به حساب میآید.
روایت ضددتحلیلی از بورس تهران: :یکی از عارضدههای بورس تهران تسدلط و جذابیت روایتهایی
ا ست که با وجود فقر نظری ،دارای قدرت اثرگذاری بر طیف و سیعی از سرمایهگذاران و فعاالن سهام
ه ستند .روایتهایی که ضمن اقبال عموم اهالی بازار ،به گونهای همانبا شتی خود را بازتولید میکنند
و در عین حال ،اثر سوء خود را بر کارآیی بازار بر جا مینهند .شکلگیری این روایتها که از این پس
با عنوان ضدروایت هم از آن تعبیر میکنیم ،معموال در شرایطی رخ میدهد که حرکت بازار در جهت
صعودی یا نزولی شتاب میگیرد.
در این شرایط-خا صه در بازار نزولی -مدعیاتی طرح می شود که افت و خیز قیمتها را به اموری ذاتا
غیرتحقیقی و اب طال نا پذیر نسدد بت می د هد .به نظر می رسددد عدم بلوغ ن هاد های مالی در
بازار سددرمایه کشددور از یک طر و از طر دیگر ،پیچیدگی و پیشبینیناپذیری بازارهای مالی در
افقهای زمانی کوتاه و فقدان چارچوب منطقی برای راستیآزمایی ادعاهای مطروحه در کنار مداخالت
سیستماتیک سیاستگذار در به وجود آمدن چنین وضعیتی سهم بسزایی دارند .وضعیتی که موجب
شیوع روایتهای ضدتحلیلی در بین اهالی بازار و خروج سهام از مدار منطق میشود .طرح موضوعاتی
چون عاملیت مقام ناار در افت شاخص سهام ،نقش موثر بازیگران بزرگ از طریق عرضههای سنگین،
انتساب ریزش قیمتها به تغییر در تیم اقتصادی دولت یا مداخله و دستکاری برخی نهادهای مالی در
فشددار فروشها و شددکلبیشددی به موج نزولی اخیر از جمله مواردی اسددت که از زرادخانههای این
ضدروایتها بیرون میتراود .این گزارش میکو شد فر ضیات و مدعیات درونی این روایتها را از منظر
واقعیتهای آماری و رفتارشناسی مالی به بحث بنشیند.
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بورس تهران بهعنوان جزکی از کل اقتصاد ایران طی دو فصل گذشته یکی از پرتالطمترین ادوار کاری
خود در طول تاریخ فعالیتش را پ شت سر گذا شت .سرازیر شدن سیالب نقدینگی به بازارهای مالی
موجی از تورم فزاینده را رقم زد و در این میان ،بورس تهرانبی شی از این پولهای سرگردان را جذب
و همزمان مشددارکت در بازار سددهام بهطور فزاینده ای رشددد کرد .رکوردهای جدید شددمار کدهای
سهامداری در این دوره از ورود افراد جدید به بازار سرمایه حکایت دا شت .با افزایش دایره نفوذ بازار
سهام در بین آحادجامعه ف ضا برای تبلیغ از طریق شبکههای اجتماعی هم ر شد پیدا کرد .اما عدم
بلوغ کافی نهادهای مالی در بازار سددرمایه و ناآشددنایی سددرمایه گذاران تازهوارد سددبب شددد تا
سادهیابترین و دمد ستیترین روایتهای بور سی در بین سهامداران شیوع پیدا کند و ادعاهای
ابطالناپذیر رایج در بازار میدان اثرگذاری وسیعی پیدا کنند.
شیوع ضدروایتهای جذاب بور سی :واقعیت این ا ست که بازارهای مالی پویاترین بیش هر اقت صادی
ه ستند و در این میان ،بازار سهام به دلیل قدرت نقد شوندگی باال پویایی به مراتب بی شتری دارد .در
واقع ،بازار سهام م ستعدترین بازار برای جذب اطالعات مرتبط و غیرمرتبط و همچنین سردرگمی و
آ سیبپذیری فعاالن ناآ شنا در اقیانو سی از اخبار و آمار پراکنده حول سهام ا ست .در بین ر سانههای
میتلف ،بیتردید تلگرام سددهم قابلتوجهی در تولید و تکثیر روایتهای بورسددی دارد .دایره وسددیع
اع ضای م شارکت کننده در تلگرام سبب شد ب سیاری از تحلیلگران بور سی ح ضور پررنگی در این
شبکه دا شته با شند .با این حال ،امکانات تلگرام تنها به مشارکت کار شناسان برجسته محدود نشد،
بلکه بستری برای ضدتبلیغهای بسیاری از افراد و اثرگذاری بر طیف وسیعی از سهامداران تازهوارد و
ناآ شنا فراهم آورد .روند فزاینده شمار اع ضای کانالهای بور سی در تلگرام طی سه ف صل اخیر ن شان
میدهد که سرمایهگذاران به منظور دریافت سیگنالهای خرید و فروش جذب این ب ستر اطالعاتی
شدددهاند .سددهولت دسددترسددی -با وجود فیلترینگ گسددترده -و وسددعت اطالعات ،تلگرام را به
جذابترین رسانهبرای فعاالن سهام تبدیل کرد.
طبیعتا چنین امکانی برای دریافت اخبار و اطالعات مرتبط با سهام و ح ضور موثرتر در بازار سودمند
ا ست ،اما همین ب ستر ،م ستعد زایش روایتهای بیهویت و بی شنا سنامهای ا ست که در گمراهکردن
سرمایهگذاران اثرگذارند .از طرفی ،فقدان نهادهای معتبر برای سنجش اعتبار تحلیلها در این ب ستر
اطالعاتی بر تکثیر و بازتولید این روایتها میدمد و بنابراین ،تشددییص نتایج و مدعیات درسددت از
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نادرست برای توده سرمایهگذاران تازهوارد و غیرحرفهای دشوار میشود .یکی از رایجترین شگردهای
ضدددتحلیلی در بین این گروه از سددیگنالدهندگان ،گردآوری اطالعات و پردازش «دروغهای آماری»
ا ست .واقعیت این ا ست که آمار و دادهها همان گونه که میتوانند در درک واقعیت به ما کمک کنند،
قابلیت این را دارند که ما را گمراه کنند .یکی از شدگردهای رایج در بازار سدهام ،دادهپردازی و تغییر
مبدا دادهها برای دسددتیافتن به نتایجی اسددت که در علم آمار به آن «دروغهای آماری» میگویند.
ب سیار اتفاق میافتد که سیگنالدهندگان بور سی با مقای سه روند قیمت یک سهم در افقهای زمانی
میتلف ،نتایجی خال روشهای جاافتاده علم مالی میگیرند .برای مثال ،دورههایی از اصددالح قیمت
یک سددهم سددودآور را بهانهای برای ضدددتبلیغ علیه آن سددهم میکنند و در عین حال ،روند قیمت
زیاندهترین سددهام بازار را به گونهای در نمودارهای زیبا به تصددویر میکشددند که گویی این سددهم
ارزنده ترین دارایی اسددت .همین ادعا را در رابطه با بازار جهانی ،خصددوصددا بازار پیچیده نفت بیان
میکنند .ناگفته پیداسددت که پیشبینی در علوم اقتصددادی بر خال علوم دقیقه با درجاتی از خطا-
اطمینان همراه ا ست .ضمن اینکه پیشبینی همواره باید مقید به زمان و موقعیت با شد و در غیر این
صورت ،مدعا سرشت علمی خود را از دست میدهد .برای مثال ،اگر ما کاهش قیمت نفت را به صورتی
نامقید مدعی شددویم ،حر دقیق و علمی نزدهایم و این ادعا تحقیقی و ابطال پذیر نیسددت .به بیان
دیگر ،گوینده این حر  ،مترصد فرصتی است تا بهای نفت کاهش یابد و او ادعای خود را توجیه کند؛
به هر حال ز مانی این ات فاق خوا هد اف تاد .ب نابراین گوی نده این اد عا می توا ند هر ز مان که قی مت
نفت افت کرد ،به صددحت ادعای خود ببالد و آن را به توانایی خود در پیشبینی روند بازارها نسددبت
دهد .جالب ا ست که در مورد بازار ارز هم چنین ادعاهایی عنوان شد .ب سیاری از فعاالن سهام زمانی
که بهای ارز رالی پرسددرعتی را از اواخر تابسددتان آغاز کرد ،به طرح تیمینهای نجومی پرداختند که
گذ شت زمان تمام آن فر ضیات و ادعاها را باطل کرد و قیمتها با فروکش کردن تب م سری تقا ضا و
تدبیر سیاستگذار به سطوح تعادلی خود نزدیک شد.
با این حال ،این تفسددیرهای کمنما و معوج از آمارها و روندها در قالب هایی سدداده یاب و جذاب دل
بسیاری از بورسبازان را برای کسب سودهای رویایی میرباید و راه را بر تحلیلهای جدیتر و علمیتر
میبندند .البته این یک بیش ماجرا ست .دلیل دیگر که به نظر میر سد در جذابیت روایتهای مزبور
موثر ا ست ،فقدان چ شمانداز بلندمدت در نتیجه مداخالت گ سترده دولت در بازارها ست .در واقع
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سیا ستگذار با مداخالت پیدرپی در تعیین قیمت راه را بر تحقق بهموقع برآوردهای کار شنا سانه
میبندد و ضددمن افزودن بر خطای تحلیلهای بنیادی ،اعتبار علمی برآوردها را میدوش و در مواردی
سلب میکند .به عبارت دیگر ،دخالت سیاستگذار مفروضات مدلهای پیشبینی را دستیوش تغییر
میکند و در پی عدم تحقق برآوردهای کار شنا سانه ،بیاعتمادی میاطبان تحلیلها بی شتر می شود.
برآیند این عوامل را میتوان در تسددلط روایتهای ضدددتحلیلی در بازار سددهام دید .روایتهایی که
میکو شند تا با ساختن د شمن فر ضی بر طبل ناکارآیی بازار بکوبند .طرح فر ضیاتی نظیر اثر سوء
عرضههای اصطالحا حقوقی در کندشدن مسیر صعودی قیمتها یا افت شاخص پیامد چنین برداشتی
از علل افتوخیز قیمت ها ست .همچنین انت ساب ریزش قیمت سهام به تغییر در مدیریت اقت صادی
دولت از دیگر نتایج گفتمانهای بورسی است.
رفع اتهام از کلی شه قدیمی :رفتار بازیگران بزرگ در بورس تهران همواره در معرض انتقاد ب سیاری از
سددهامداران خرد بوده اسددت .سددهامداران خرد همواره توقع داشددتهاند که در صددعود تند قیمتها
عر ضهکنندگان بزرگ غیرفعال بمانند تا شتاب ر شد قیمتها کاهش نیابد .در بازار نزولی هم معموال
چنین توقع می رود که بازیگران بزرگ باید از قیمت ها حمایت کنند .در این مواقع اگر سددهامداران
بزرگ در مقام فرو شنده برآیند ،ب سیاری از سهامداران خرد این و ضعیت را برنمیتابند و عر ضههای
اصطالحا «حقوقی» را مانعی در جهت تداوم روند «طبیعی» قیمتها میدانند .آیا واقعا این طور است؟
آیا واقعا سهامداران بزرگ مانع چنین روندی میشوند؟
بررسیهای آماری نقطه اتکای مناسبی برای سنجیدن و به محک گذاشتن چنین فرضیاتی است .اگر
دادههای چند ماه اخیر را پیش رو بگذاریم درخواهیم یافت که چنین فرضددیاتی با واقعیتهای آماری
قابل انطباق نی ست .برای مثال ،در رالی صعودی بورس تهران طی سال جاری که از ابتدای تاب ستان تا
اوج تارییی خود در مهر رقم خورد ،شاخص کل ر شد قابل مالحظه  105در صدی را به ثبت ر ساند و
همزمان سیل سرمایههای خرد 5-هزار و  5میلیارد تومان -روانه بورس تهران شد .کاهش فزاینده
ارزش ریال در این دوره و ترس از غول تورم یکی از عوامل گ سیل سرمایههای خرد به سمت بورس
تهران بود .در نقطه مقابل ،در حرکت نزولی سهام که سهامداران خرد از بازار خارج شدند ،سهامداران
عمده با خالص خرید مثبت خود سعی در حمایت از سهام داشتند.
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با این حال ،یکی از پیشددداوری ها بین اهالی بورس تهران این اسددت که چون سددهامداران بزرگ به
اطالعات بیشتری از سهام تحت تملک خود دسترسی دارند ،پس خرید و فروش آنها همواره سیگنالی
برای ورود و خروج بازیگران خرد محسوب میشود .به عبارت دیگر ،فروش سهامداران بزرگ میتواند
به معنی عدم ارزندگی یک سهم ،بروز ریسک غیرسیستماتیک یا اتفاقی قریبالوقوع در شرکت باشد
که هنوز صدای آن در نیامده و اطالعات آن در د سترس عموم ذینفعان قرار نگرفته ا ست .با وجود
اینکه این تصور در بین اغلب اهالی بورس تهران رایج است اما مطالعات بسیاری این برداشت را تایید
نمی کند .جان مینارد کینز از اولین اقت صاددانانی ا ست که در رد این بردا شت ا ستدالل کرده ا ست.
کینز به این مو ضوع که مدیران دارایی نقش پول هو شمند را بازی میکنند ،م شکوک بود .به اعتقاد
کینز احتمال اینکه حرفهای ها هم به جریان جمعی بازار بپیوندند ،بیش از آن اسددت که در برابرش
بای ستند .به بیان دیگر ،حرفهایها هم ا صطالحا با جماعت همرنگ می شوند .در واقع این گروه بهرغم
ت صور ب سیاری از فعاالن بازار قدرتی برای ک شاندن بازار به دنبال خود ندارند و خود نیز مقهور قدرت
بازار می شددوند.از نظر کینز ،مدیران پولی نوعی بازی حدس پیچیده را انجام میدهند و او به همین
دلیل انتیاب بهترین سددهم را در بازار به انتیاب زیباترین چهره از میان عکس ها تشددبیه میکرد و
میگفت :سددرمایهگذاری حرفهای را میتوان به مسددابقه روزنامهای تشددبیه کرد که در آن رقبا باید از
میان  100عکس 6 ،مورد از زیباترین آنها را انتیاب کنند و جایزه به ک سی خواهد ر سید که انتیابش
به میانگین ترجیحات همه نزدیک با شد .به این ترتیب ،هر کس باید به دنبال عکسهایی برود که نظر
دیگران را جلب میکند نه عکسهایی که به نظر خودش زیبا به نظر میر سند .اینجا مو ضوع ،انتیاب
زیباترین چهره از نظر فرد نیست بلکه باید پیشبینی کرد جریان جمعی بازار چه ترجیحاتی دارد.
یکی دیگر از آخرین فر ضیاتی که در ماههای گذ شته و همزمان با حرکت نزولی شاخص سهام از اوج
تارییی خود در بین اهالی بورس مطرح شد ،ن سبت دادن افت شاخص سهام به تغییر سکان وزارت
اقت صاد و دارایی بود .در حالی که شاخص سهام هم سو با تالطمهای جهانی و ریزشهای پیاپی بهای
جهانی نفت در حال اصددالح از اوج تارییی خود بود و از طر دیگر ،با محدودیت تحریمها دسددت و
پنجه نرم میکرد ،برخی تریبونها افتهای شاخص را به طرز عجیبی به تغییرات در کابینه اقت صادی
دولت نسبت دادند .اگرچه بازار سرمایه همواره به تحرکات سیاسی درون دولت واکنش نشان میداده
اما این واکنش اوال چندان حاد و تند نبوده و ثانیا اگر بوده بیشتر ناشی از افقگشایی در اقتصاد کالن
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بوده اسددت .برای مثال ،میتوان به انتیابات ریاسددت جمهوری در سددال  92اشدداره کرد که بهعنوان
متغیری سیا سی معادالت سهام را برای مدتها د ستیوش تغییر کرد .خو شبینی بهوجودآمده در آن
سال به جهت تغییر افق در سیا ست خارجی و رفع تحریمها موجی از سرمایهها را روانه بورس تهران
کرد .بهنظر میر سد یک چنین تحولی در محیط کالن اقت صاد ا ست که میتواند در معامالت سهام هم
نقش مهم بازی کند .بهنظر میرسددد کسددانی که ادعای فوق را طرح میکنند گویی فلسددفه وجودی
بورس را فراموش کرده و صرفا از منظر شی صی و سود و زیان فردی به جریان معامالت مینگرند .در
حالی که ر سالت بورسها از بدو تولد شان ک شف قیمت داراییها در بازاری شفا و کارآ بوده ا ست.
منظور از بازار شددفا لزوما جریان «کامل» اطالعات در بازار رقابتی نیسددت ،چون ما همواره در نظام
اقت صادی با جریان پیچیدهای از اطالعات نامتقارن مواجهیم .شفافیت کامل آرمان هر نظام اقت صادی
ا ست .با وجود این ،میتوان به درجاتی از شفافیت در بازار برای ک شف قیمت «من صفانه» اطمینان
دا شت و با فرض کارآیی بازار به ارزش واقعی سهام ناکل آمد .با فرض بازار کارآ قیمتها میل به ارزش
ذاتی خود دارند و مدیران داراییهای بزرگ مدخلیتی در تغییر روند قیمت ها ندارند .البته باید اذعان
داشددت که مکانیزمهای روانشددناختی ،دسددتکم در کوتاهمدت میتوانند بر قیمتها اثرگذار باشددند؛
مکانیزمهایی که زیر ذرهبین رفتارشناسان مالی قرار گرفتهاند.
کم رفتاری در بازارها :نیوتن گفته بود فیزیک نمیتواند دیوانگی آدمیان را پیشبینی کند و به نظر این
حر نیوتن را میتوان اولین علت شکلگیری رفتار شنا سی اقت صادی دان ست .در نظریات کال سیک
اقت صاد همواره بحث بر سر این ا ست که یک واحد اقت صادی اعم از شیص یا بنگاه چگونه میتواند به
بهترین گزینه ممکن دست یابد .فرض تمام نظریات کالسیک بر رفتار منطقی «انسان اقتصادی» است.
ان سان اقت صادی یک شیص نوعی ا ست که با برر سی و سنجش دادههای موجود د ست به انتیاب
بهترین گزینه میزند و رفتاری غیربهینه و احسدداسددی از او سددر نمیزند؛ در واقع او یک کل عقالنی
است؛ یک ماشین محاسبهگر .این انسان اقتصادی وقتی در بازار مبادرت به خرید یا فروش سهم ،کاال
یا دارایی می کند ،فرض بر این اسددت که از تمام جوانب تصددمیمش اطالع دارد و با محدودیت های
درآمدی خود بهترین انتیاب را کرده ا ست .این یک مدل اقت صادی ا ست که عمارت معظم اقت صاد
کال سیک بر آن بنا شده ا ست .اما واقعیت این ا ست که بازیگران اقت صادی همواره در انتیاب بهترین
گزینه ،موفق یا عقالیی عمل نمیکنند و بازار سددهام یکی از بسددترهای حاصددلییز برای بروز چنین
18

کمرفتاریهاسددت که خطای مدلهای پیشبینی در آن آشددکارتر اسددت .یکی از تاثیرات سددوءرفتار
غیرعقالیی بر فرضیه بازار کارآست .فرضیه بازار کارآ میگوید قیمتها در نهایت به سمت ارزش ذاتی
خود حرکت میکنند .به این معنا که اگر ارزش گذاری عقالیی یک بنگاه  10میلیارد تومان اسددت ،هر
سهم آن به گونهای قیمت خواهد خورد که ارزش بازار آن نیز معادل قیمت مزبور شود.
در عین حال چنین فرض می شود که این ا صل هم برای سهام یک شرکت و هم برای کل بازار برقرار
است .در واقع ،در یک بازار کارآ ،قیمت سهام ،ارزش بلندمدت شرکتها را بازتاب میدهد .ارزشی که
مثال ن با ید به دل یل تغییرات فصددلی ت حت تاثیر قرار بگیرد .فرضدد یه بازار کارآ که مورد پذیرش
رفتارشناسان مالی هم هست ،میگوید هیچ راهی برای مغلوب کردن بازار وجود ندارد .از آنجا که همه
اطالعات موجود در قیمت فعلی سددهام بازتاب یافته اسددت ،غیرممکن اسددت که بتوان به شددکل
قابلاعتمادی قیمتهای آینده را پیشبینی کرد و به سود د ست یافت .برای مثال اگر قیمت یک سهم
 1000تومان با شد و اطمینان دا شته با شیم که بهزودی قیمت این سهم به  1500تومان میر سد برای
کسب سود فقط کافی است که ما سهم را در قیمت کمتر از  1500تومان بیریم و در قیمت مورد انتظار
بفرو شیم .این در شرایطی ا ست که اطالعات الزم برای پیشبینی در اختیار دیگران قرار نگیرد ،در
حالی که اطالعات مزبور در د سترس همگان ا ست .بهنظر میر سد این مکانیزم سیت سبب می شود
افرادی که تحمل پیشبینی و برآورد سددودآوری شددرکتها را در محیطی با عدمقطعیتهای گوناگون
ندارند به طرح روایتهای جذاب از روند کوتاهمدت قیمتها سددوق پیدا کنند و سددرمایه بسددیاری از
سهامداران غیرحرفهای را با اراکه آمار و شواهد ضدتحلیلی به میاطره بیندازند .ضمن اینکه تداوم
این فرآیند سبب بیاعتمادی آحاد اقتصادی نسبت به بازار سهام و ضرورت افقگشایی در بازار سهام
می شود .در ست در دی ماه سال گذ شته بود که سازمان بورس و اوراق بهادار تهران د ست به ا صالح
دستورالعملهای معامالت زد .یکی از اصالحات صورت گرفته عدم الزام شرکتها برای انتشار گزارش
پیشبینی سود و جایگزین کردن آن با گزارش تفسیری مدیریت بود .با این تصمیم ،گزارش پیشبینی
سود که شرکتها ابتدای هر سال مالی منتشر میکردند ،از موضوعیت افتاد و فعاالنی که براساس این
گزارش اقدام به خرید و فروش میکردند با خأل تحلیل ناشی از فقدان سود پیشبینی شرکتها مواجه
شدددند .اما در طر دیگر ،تصددمیم نهاد ناار گروههای تحلیلی فعال در بازار را بر آن داشددت تا جای
خالی گزارش های پیشبینی را با برآوردهای خود پرکنند ( .نقل از  :محمدجواد خواجهزاده ،روزنامه
دنیای اقتصاد ).
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پیش بینی بازار فردا:
پیش بینی بازار شنبه  15دی  : 97آخرین روز هفته از فصل زمستان نیز با منفی گرایی و نزول بیشتر
شاخص کل به اتمام ر سید تا موجبات دل سردی بی شتر و نگرانی فعاالن بازار را بیش از پیش فزونی
داده باشد .سایه شوم رکود ،نه تنها بازارهای جهانی بلکه بازار داخلی ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده
و بهمراه افت سددنگین بهای نفت و مواد اولیه و کاالهای فلزی و معدنی و پتروشددیمی (کامودیتی ها)،
شدداهد موج جدیدی از رکود و ریزش قیمت انواع کاالها و مواد در بازار هسددتیم .تولید و فروش طی
ماههای اخیر و بر خال نیمه اول سال ،در اکثر کارخانجات و بنگاههای اقتصادی کاهش یافته و اثرات
سوء یی بر فعالیتهای تولیدی و بازرگانی گزارده است.
البته دولت آیت اهلل روحانی نهایت تالش و اهتمام خود را بکار ب سته تا با تأمین کاالهای ا سا سی مورد
نیاز مردم به نرخ دالر یارانه ای و ارزان قیمت( دالر  4200تومانی) ،مانع بروز تورم سددنگین و باالی 50
درصدی در سطح جامعه شود و قدرت خرید قشر ضعیف و متوسط بیش از این کاهش نیابد .ولی علم
و منطق اقت صاد ،کاری با این حمایتها و تزریق یارانه به بیش اقت صادی جامعه ندارد و واقعیتهای تلخ
خویش را دیر یا زود به نمایش می گذارد.
و اما در بازی نقدینگی این روزهای بازار سهام ،عدهای که با توجه به تمرکز نقدینگی  ...بیش کمی
از معاملهگران را نیز شامل نمی شوند ،در سودای کسب سودهای رویایی در معامالت شرکت میکنند.
حال آنکه در نگاه اول ،عوامل بنیادی همچنان وزنه ف شار بر سهام شرکتهایی ا ست که این افراد در
لیسددت خرید خود قرار دادهاند نمیتوان این نگاه را سددرزنش کرد؛ با این حال الزم به ذکر اسددت که
سهام برخال ت صور این ا شیاص برا ساس معیار م شی صی ارزشگذاری می شوند و غفلت از این
مو ضوع میتواند زیان را به دنبال رفتارهای هیجانی به دنبال دا شته با شد .این موارد به خ صوص در
پایان ماه جاری و با انتشار عملکرد پاییز شرکتها میتواند با قدرت بیشتری خودنمایی کند .در نقطه
مقابل تحلیلگران نیز به دنبال معیارهای دقیق برای ارزش گذاری سددهام هسددتند؛ گرچه همچنان از
آینده متغیرهای بنیادی مانند وضعیت رکودی اقتصاد کشور یا ریسک بحران در اقتصاد جهانی هراس
دارند؛ اما براساس وضعیت کنونی متغیرها ،سهام برخی از شرکتها را جذاب مییابند .گرچه این نگاه
را نیز با توجه به ابهامات موجود نمیتوان کامال درسددت ارزیابی کرد ،اما به نظر میرسددد در قیاس با
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معاملهگرانی که تنها بر پایه هیجان و براساس معیارهای خودساخته به دنبال داغ کردن سهام هستند،
ریسددک بسددیار کمتری را در معامالت میپذیرند .به نظر میرسددد هر معاملهگری در وهله نیسددت
د سته بندی م شی صی را از نحوه معامالت در هر نماد دا شته با شد تا با توهم تحلیلی با زیان سنگین
مواجه نشود.
تداوم عدمقطعیت در بازار جهانی :طی روزهای اخیر حرکت های زیگزاگی قیمت در بازارهای جهانی
توجه ب سیاری از فعاالن بورس تهران را به خود جلب کرد .پس از آن نیز بازار جهانی وارد ف ضای نیمه
تعطیل سال نو میالدی شد .همین و ضعیت ا ست که سبب می شود فعاالن بورس تهران در سهام
وابسته بورسی با احتیاط بیشتری مشارکت کنند .چنان که میدانیم یکی از مولفههای موثر در نوسان
شدید قیمت در نگرانی از کاهش ر شد اقت صاد جهانی در پی مناق شات تجاری آمریکا و چین بود که
آتشبس سه ماهه این دو قدرت اقت صادی را به دنبال دا شت .اما عدم ثبات قیمت در تمام بازارهای
جهانی -اعم از کاالیی و سهام -نشان داد که ن سبت به توافق این دو قدرت اثرگذار تردیدهایی وجود
دارد .با وجود این ،آخرین اا هارات رکیس جمهور آمری کا حاکی از خوش بینی او نسدد بت به آی نده
مذاکرات تجاری با چین بود .طبق گفتههای ترامپ اگر گفتوگوهای او با رکیسجمهوری چین به خوبی
پیش برود به توافقنامهای بسددیار جامع دسددت خواهند یافت که تمام موضددوعات و مشددکالت را در
برخواهد گرفت .از این رو ،به نظر میر سد بهبود بازارهای جهانی در نتیجه ح صول خوشفرجام توافق
تجاری میتواند بیش عمدهای از سهام بورس تهران را هم متاثر کند .در عین حال ،همچنان ابهام در
روند قیمت کامودیتیها ،سددرمایهگذاران را از تن دادن به هر ریسددکی دور نگه میدارد و بیشددتر به
دنبال نشانههای قطعیتری از مجرای گزارش عملکرد شرکتها هستند .به همین دلیل است که صعود
محدود قیمت در بازارهای کامودیتی جهانی در هفته اخیر تاثیر قابل توجهی در ابهامزدایی نداشت .از
این رو ،ضددرورت ثبات در بازارهای جهانی ایجاب میکند که بازار با اتکا به نشددانههای محکم بنیادی
قدم بردارد.
حاکمیت دو دیدگاه متقابل :بورس تهران ،هفته جاری را با نشددانههای مثبتی از امیدواری فعاالن بازار
ن سبت به سهام آغاز کرد .امری که در ادامه هفته فرو خوابید و شاخص کل با سرعت کمتری به ر شد
خود ادامه داد .علل کاهش ر شد قیمتها طی این هفته را میتوان از منظر دو گروه از کار شنا سان و
فعاالن بازار بحث و برر سی کرد .از یک سو ،تحلیلگران بنیادی سهام ه ستند که مطابق با مفرو ضات
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مورد نظر خود ،به برآورد سددودآوری سددهام و تیمین نسددبت قیمت بر درآمد بهینه خود میپردازند.
بنابراین ،تحلیلگران با توجه به مفروضدداتی که در نظر دارند ،نسددبت قیمت به درآمد را متناسددب با
ریسددک های حاکم بر کل بازار و صددنایع میتلف برآورد میکنند و انتظارات خود را از بازدهی مورد
انتظار به نمایش میگذارند .طبق مفرو ضات کار شنا سی که در سه حوزه بازارهای رقیب ،ری سک
تحریمها و قیمتهای جهانی قابل برر سی ا ست بازار سهام پتان سیل ر شد منا سبی را در میانمدت و
کسب بازدهی معقول دارد.در سوی مقابل دیدگاه دوم قرار دارد .دیدگاهی که متعلق به فعاالن عمومی
بازار ا ست که لزوما بر پایه تحلیل و برر سی صورتهای مالی شرکتها نی ست .این دیدگاه برا ساس
منطقی سطحی شکل گرفته که به دنبال سودآوری در کوتاهترین زمان ممکن ا ست .رویکردی که در
بسیاری موارد به نتیجه نمیرسد و میتواند سرمایههای ناآشنا با قواعد بازی حاکم بر سهام و صنایع
را به میاطره بیندازد .بنابراین از آنجا که رویکرد این دسددته از فعاالن مبتنی بر روش های تحلیلی
نی ست ،آنها در شنا سایی فر صتهای ورود و خروج دچار م شکل می شوند و به جای ری شهیابی
اشتباهات تحلیلی به دنبال بهانههای زیان هستند.
جدال دو نگاه :همچنان که ا شاره شد ،دیدگاه اول (کار شنا سان) ،پایهای برای اراکه نظر مثبت خود
ن سبت به آینده معامالت دارد .در حالی که دیدگاه دوم ،یعنی سهامداران صرفا برا ساس شواهدی که
تنها در کوتاهمدت موجب د ستیابی آنها به سود می شود ،پیش میرود .در این میان ،سوالی که پیش
می آید این اسددت که کدام دیدگاه به واقعیت نزدیکتر اسددت و از افق دید بلندمدتتری برخوردار
ا ست؟ برای پا سخ به این سوال میتوان به پی شینه معامالت سهام رجوع کرد .تجربه ثابت کرده است
که در حالت کلی بازار به سددوی کارآ شدددن حرکت میکند .همواره در دورههای متفاوت با وجود ابراز
امیدواری کار شنا سان ن سبت به بهبود و ضعیت بازار ،رونق بازار با وجود تاخیر ،در نهایت محقق شده
است و فرصت سودآوری را برای سهامدارانی که دید عمیقتری دارند و اطمینان خود به تحلیلگران را
از دست ندادهاند ،فراهم کرده است .اما در این میان افق دید کوتاهمدت برخی از فعاالن بازار آنها را از
هم سویی با گفتههای تحلیلگران بازمی دارد .این د سته از سهامداران خوا ستار ورود به بازار در دوره
رونق هسددتند که بتوانند به سدد ود هنگفتی دسددت پیدا کنند .حال اینکه در عمده موارد کارنامه
معاملهگران دقیقا حالت عکس این موضوع را نشان میدهد.
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مفرو ضات چه میگویند؟ :پیش تر به مفرو ضاتی ا شاره شد که کار شنا سان آنها را پایه و ا ساس
محاسبات خود قرار دادهاند .مفروضاتی که با توجه به اتفاقات کنونی طرح میشوند و پیشامدهای آتی
را نیز در خود لحاظ میکنند .کار شنا سان با توجه به رویهای که سایر بازارها طی میکنند ،بورس را
گزینهای منا سبتر برای سرمایهگذاری میبینند .و ضعیت فعلی با در نظر گرفتن پایداری روند قیمت
در بازار ارز و سکه و رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن که تقاضا را در آن به شدت کاهش داده است،
بالطبع بازار سهام را در موقعیت بهتری قرار میدهد .همچنین در شرایطی که سود ساالنه بانکی در
مقای سه با درآمد ساالنه سرمایه گذاری در سهام بور سی دارای مقدار کمتری ا ست ،ک شش بی شتر
تمایالت به سوی بازار سهام امری غیر قابل انکار به نظر میرسد .البته در این خصوص متغیرهای پولی
و سیاستهای حاکم باید با دقت بیشتری رصد شوند .از این رو ،در بین بازارهای موازی به نظر میرسد
که همچنان برگ برنده در دسددتان بورس اسددت که میتواند بازده مورد نظر دارندگان پسانداز را با
احتساب ریسک متناسب تامین کند.
عواملی که اقت صاد ک شور را تهدید کرده و بدون شک بر آن اثرگذار ا ست ،و ضعیت بازارهای جهانی و
تحریمهای یکجانبهای ا ست که از سوی آمریکا بر ایران اعمال شده ا ست .ر صد روند قیمتها در
بازارهای جهانی ،نشانگر ریزش آنهاست که همراه با آن ،بازار سهام نیز دستیوش نوساناتی شدهاست.
از این روی همراه با تغییرات قی مت های ج هانی ،بورس نیز ریزش هایی را در اثر آن را تح مل کرده
ا ست .در نتیجه سطوح بهای فعلی کامودیتیها خطری برای سهام مرتبط ندارد .تغییراتی که در طول
یک سال اخیر افتاده دیگر اهمیت ندارد ،تنها چیزی که مهم ا ست نو سانات آتی ا ست .بنابراین اگر
قیمت جهانی کاالها در سطوح فعلی باقی بمانند (سناریوی محتمل) میتوان انتظار داشت شرکتهای
بورسی همچنان پتانسیل مناسب بازدهی را داشته باشند .در مورد تحریمها نیز باید در نظر داشت که
پیش از رسمیت یافتن آنها ،کارشناسان بورسی اثربیشی آنها را بر فعالیت شرکتهای صادرکننده و
فروشددنده در نظر گرفته بود .اثر تحریم ها بر شددرکت ها ،کاهش سددودآوری در پی کاهش فروش یا
افزایش هزینههای آنها ا ست که تحلیلگران به و سیله تغییر ن سبت قیمت بر درآمد ،این کاهش را در
سهام بازار پی شیور کردهاند .پس اکنون که قیمت سهام در اثر تحریمها کاهش یافته ا ست ،دلیلی
ندارد که اثر این عامل بهطور مداوم بر قیمت سهام وارد شود و گویی تا بینهایت قرار است قیمتها به
واسطه ریسک تحریم کاهش یابد.
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