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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از
آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
رﺷﺪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻬﺎمﻫﺎ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،در ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻧﺮخ ﺳﻮد،
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﯿﺮوی ﭘﯿﺸﺮان ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺳﺎل  ،۹۷ﻧﺮخ ارز ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﻧﺮخ ارز در ﺳﺎل  ۹۷ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ:
اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻬﺶ ﻧﺮخ ارز در اﺛﺮ ﺗﺪاوم ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ارز ﯾﺎ ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﯾﺮان در ﺳﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ وﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧﺎن آن اﯾﺠﺎد
ﺷـﻮد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﭼﻬﺎرﺻـﻨﻌﺖ ﺑـﺰرگ ﺑـﻮرس ﺷﺎﻣـﻞ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤـﯽ،
ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺗﺤﺖ اﯾﻦ
ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﻮدآوری ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ رﺧﺪاد ،ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس ،رﺷﺪ
و ﺑﺎزدﻫﯽ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز در اﺛﺮ رﻓﻊ ﺗﻨﮕﻨﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی
اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﺎزﮔﺸﺖ آراﻣﺶ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮراﺗﻔﺎق
ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻻی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ،

ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻋﻤﻼ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز رﺷﺪ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻬﺶ ﯾﺎ ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ارز ،رﺷﺪ و
ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
رﺷﺪ  ۷۷درﺻﺪی ﺑﺎزار اوراق ﻗﺮﺿﻪ در ﺳﺎل ۹۶
در ﻧﯿﻤﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۶ارزش ﺑﺪﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ  ۴۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸۰درﺻﺪ از اﯾﻦ اوراق ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و اﻣﻮر ﺷﻮرای
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و ﻣﻮﺳﺴﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺻﺒﺎ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ  ۷۷درﺻﺪی ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ
در ﺳﺎل  ،۹۶ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﺪﻫﯽ در ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان در ﯾﺎزده
ﻣﺎه اﯾﻦ ﺳﺎل ،ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد اﯾﻦ
اوراق ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰درﺻﺪ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۷روﻧﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﯿﺶ از ﺳﺎل  ۹۶ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ  ۱۳۹۵ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ اوراق ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ روﻧﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
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ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﺪﻫﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ارزش اﯾﻦ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ  ۱۳۹۷ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺖ ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﯿﺶ از
دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪازه ﮐﻞ ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۶اﺳﺖ ﻟﺬا
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه  ۵ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺮان اﺻﻠﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ وﺣﺠﻢ و ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺿﻤﻦ
اﯾﺠﺎد ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎی ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﻦ ﺑﺎزار ،ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺮای
ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود.
ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دوﻟﺖ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اوراق زﯾﺎدی

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اوراق ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۲۰درﺻﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎراﯾﯽ
ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﻤﻮﻻ دوﻟﺘﻬﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎر اوراق
ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﯾﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺣﺪ
 ۱۵درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اوراق ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۱۵درﺻﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﻗﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻓﻨﯽ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ اوراق
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اوراق ﻣﺜﻞ
ﭼﺎپ ﭘﻮل در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻫﻢ ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار داده و ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﯾﻦ اوراق
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده و در زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺮﺧﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ از
اﯾﻦ رو دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ
اﻓﺰونﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی از آﻏﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در اﯾﺮان و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ،ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺑﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ دوش
ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻧﻬﺎدی اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻬﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺳﺖ .در ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران،
اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ذاﺗﯽ آن
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
اﯾﺮان رﺗﺒﻪ  ۱۲۶ﺟﻬﺎن در ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران!
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
در ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،در رﺗﺒﻪ  ۱۲۶ﺟﻬﺎن در ﻣﯿﺎن ۱۳۷
ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻘﺶ
آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻮﺛﺮ آن اﻫﻤﯿﺘﯽ وﯾﮋه دارد؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﯾﺮان در
رده ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ردهﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻗﺮار دارد ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در

ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ داﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ  ۱۳۷ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در
رﺗﺒﻪ  ۱۲۵ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﻮرس را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻓﺮاد رﺷﺪ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﺑﻮرس ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻮرس ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﺪی
ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار را
ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ رﺗﺒﻪ ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮد و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﻮرس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺖ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﻮرس رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻢ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﺑﻮرس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻮرس در ﮐﻨﺎر
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﺻﻠﯽ
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻮرس در اﯾﺮان
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﻮرس ﻣﯽروﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ در
اﯾﺮان ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻧﺪ و در اﺛﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از روی ﻧﺎﭼﺎری
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم روی ﻣﯽآورﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ
ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و ﺑﻨﮕﺎهداری دﺳﺖ
ﺑﺮدارد ،اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﻮرس ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺟﺪی در ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارﯾﻢ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺎت ﺟﺪی در اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺑﻮرﺳﯽ ﮐﻪ در آن
واﺳﻄﻪﮔﺮان و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺟﺪی
ﺑﺮای رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻧﻈﺎرتﭘﺬﯾﺮی
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺣﯿﺚ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد و
در زﻣﺮه  ۱۴درﺻﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان
در ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد
و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در رﺗﺒﻪ  ۱۱۰از  ۱۳۷در اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.

رﺗﺒﻪ اﯾﺮان در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و اﻣﻮر ﺷﻮرای ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
و ﻣﻮﺳﺴﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺻﺒﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۹۶ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ،
ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۷۴ ،۷۹ ،۳۴و ۵۳
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺷﺪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ،ﺷﺎﺧﺺ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪایﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ۳۵
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر رﺷﺪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻓﺮاﺑﻮرس
ﻧﯿﺰ رﺷﺪ  ۲۳درﺻﺪی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و از رﻗﻢ  ۸۸۰واﺣﺪ در اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل ﺑﻪ  ۱۰۷۹واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺖ  ۴۰درﺻﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﯽ در ﺳﺎل ۹۶
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎزده ﺑﺎﻻی ﺑﻮرس در ﺳﺎل  ،۱۳۹۶ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﻮرﺳﯽ در  ۱۱ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل  ۹۶در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ذاﺗﯽ و
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎرا و اﺛﺮﺑﺨﺶ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا اﮔﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۹۶از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎزدﻫﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮐﺮده ،اﻣﺎ در ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﮔﻮاه روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﮐﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه
ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻣﺘﮑﯽ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻮرس ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ
دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ در ﺑﻮرس ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺪارد ،ﺑﻮرس ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﯾﺎ دﺳﺘﮑﻢ اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﯿﺴﺖ.ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻ در رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺟﺪی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ اﻗﺘﺼﺎد و
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮد
را در ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
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