ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز ،ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد ﺳﻬﺎم و ﺣﻖﺗﻘﺪم در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻋﺎدی
ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ  103ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ
دﯾﺮوز رﻗﻢ ﺧﻮرد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ارزش ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت روزاﻧﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  24درﺻﺪ
رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم
ﺑﻪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺟﺬاب ،ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖ در دﺳﺖﮐﻢ ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﻤﺎدﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزار رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ روﺑﻪ رﺷﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﮔﺰارشﻫﺎی »دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد« اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ،
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ دﺳﺖﮐﻢ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ
ﺑﻮرسﺑﺎزان اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺷﺪه و
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم
ﭘﺲ از آﻏﺎز اﺻﻼح ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان از ﺳﺎل  1392و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﮔﺮ
ﻣﻬﻢ از ﻣﺤﺪوده  89ﻫﺰار واﺣﺪ ،ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ درﮔﯿﺮ ﯾﮏ رﯾﺴﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻮد .در ﺑﺎزه ﺳﺎلﻫﺎی  1392ﺗﺎ
 ،1394ﺑﺰﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی اﻓﺖ و ﺧﯿﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس را
رﻗﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ .در آن دوره ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای در ﻣﯿﺎن
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻮرس ﻣﻮج ﻣﯽزد .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزهﻫﺎﯾﯽ از زﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎدﻫﺎ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ از
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( از ارزش
ﻣﯽﮐﺮد .رﯾﺴﮏ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﺣﺪی ﺟﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.ﭘﺲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک )ﺑﺮﺟﺎم( ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺨﺶ

ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﻋﺒﻮر
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ارزﻧﺪﮔﯽ
از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن
ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار

ﺳﻬﺎم ﺗﻬﺮان وارد ﺣﺒﺎب ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺑﻮرس ،دﭼﺎر
اﻧﺤﺮاف در ارزشﮔﺬاری ﺷﺪﻧﺪ .رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم آن ﺗﺎﺛﯿﺮی را ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺖ .اﮔﺮﭼﻪ
اوﺿﺎع ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ،اﻣﺎ
ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﻮرسﺑﺎزان اﯾﺮان را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻧﺒﻮد .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ،رو ﺑﻪ ﻧﺰول ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ،ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ دوره
)از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  (1395ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﺷﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
روی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﮔﺮ ﻫﻢ داﺷﺖ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺣﺮف
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  1395ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺻﺪ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﻧﻤﺎدی ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎﻟﻘﻮهای ﻧﺪارد ،ﺑﺪون در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺟﺰ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪارد.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻫﻢوزن
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری از ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس اﻧﺤﺮاف ﺑﮕﯿﺮد .از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
ﺟﺎری در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎزار )ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎﻟﻘﻮهای
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﻬﺎم آزاد ﺷﻨﺎورﺷﺎن ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮد( ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﺑﻮدﯾﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞﻫﻢوزن از
اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﺪد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ  14درﺻﺪ
رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺴﺎوی از ﺗﻤﺎم ﺳﻬﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻮرس ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در
ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎزدﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  14درﺻﺪی را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ )ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت وزﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد( در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺗﻨﻬﺎ  3 /5درﺻﺪ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ،روﻧﺪی ﮐﻪ در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎزار آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﺑﺎزار و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.ﭘﺲ از
ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ رو ﺑﻪ ﻧﺰول ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوره ﭘﺲ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺟﺎم ،اﯾﻦ ﻧﺰول ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ارﺗﺒﺎط
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﯾﻦﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﻧﺰول ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده  78ﻫﺰار و  500واﺣﺪی در ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻮرس در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و
ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺜﺒﺘﯽ در راه ﺑﺎﺷﺪ.

رﺷﺪ ﺑﻮرس اداﻣﻪ دارد؟
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﭘﺲ از اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎم از ﻣﯿﺎﻧﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ
ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ آﻣﺎده ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻔﯿﻒ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس در ﺳﻪ روز ﮐﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  350واﺣﺪ
)ﻣﻌﺎدل  0 /44درﺻﺪ( رﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﯿﺰ در
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ از رﺷﺪی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻞ ﻫﻢوزن ﺑﯿﺶ از  0 /6درﺻﺪ رﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ،
ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﻬﻢﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻼﯾﻪدار رﺷﺪ ﺑﺎزار
ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻣﻮدﯾﺘﯽﻫﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز روﺷﻨﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ
ﺻﺎدراتﻣﺤﻮر ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﻌﻮد دارﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮدروﯾﯽﻫﺎ در ﮐﻒﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻮرﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد روﻧﻖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎرات در ﺑﺎزار ارز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺪ ﻧﺮخ دﻻر
ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ .در واﻗﻊ اوﺿﺎع ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﺷﺪ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎم در ﺳﻪ روز ﮐﺎری اﺧﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎز ﯾﮏ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی در
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺜﺒﺖ از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺪون رﯾﺴﮏ ،اﯾﻦ
ﻧﺮخ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﺣﻘﻮﻗﯽﻫﺎی ﺑﺎزار در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﻪﻃﻮر ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ
ﻧﺪارد .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول ،ﺗﮑﺮار ﺗﺎرﯾﺦ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار از ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺪیﻫﺎ و راﯾﺎﻧﻪایﻫﺎ( آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﮐﻠﯿﺖ ﺑﺎزار در ﺳﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﯿﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻗﺎﻧﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ دورهﻫﺎی رﺷﺪ و اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎم ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻠﯽ
اﺑﺘﺪا از ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اداﻣﻪدار ﺑﺎﺷﺪ و
رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ،
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﭘﺲ از رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ در
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد،
در ﮔﺎم اول ﺣﻘﻮﻗﯽﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺳﻤﺖ ﻓﺮوش ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .از آﻧﺠﺎ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای
ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻓﺮوش ﺣﻘﻮﻗﯽﻫﺎی
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎزار از ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﺰرگ دﺳﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ رﺷﺪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﻧﻤﺎدﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﻒآراﯾﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺳﻬﺎم :ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺳﻨﺎرﯾﻮی
دوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﺟﺬاب ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﺎمﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد رﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﻘﺪی در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
رﻗﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮوض ،ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺷﺪ
ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎزار و ﺳﺮاﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﺎزار ﺟﻨﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﮐﻒﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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