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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﯾﮑﯽ از ﻋﺎرﺿﻪﻫﺎی ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺗﺴﻠﻂ
و ﺟﺬاﺑﯿﺖ رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻘﺮ ﻧﻈﺮی ،دارای ﻗﺪرت
اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻬﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮم اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺎزار ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﯽ
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 ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار در ﺟﻬﺖ ﺻﻌﻮدی ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ ﻃﺮف و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در اﻓﻖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻮﺗﺎه و ﻓﻘﺪان ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﻄﺮوﺣﻪ در
ﮐﻨﺎر ﻣﺪاﺧﻼت 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 ﻧﺎﻇﺮ 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 ﻓﺸﺎر ﻓﺮوشﻫﺎ و ﺷﮑﻞﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻮج ﻧﺰوﻟﯽ اﺧﯿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی
اﺳﺖ ﮐﻪ از زرادﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺿﺪرواﯾﺖﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺗﺮاود .اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﻣﺪﻋﯿﺎت دروﻧﯽ اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ را از ﻣﻨﻈﺮ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
آﻣﺎری و رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﻃﯽ
دو ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺗﻼﻃﻢﺗﺮﯾﻦ ادوار ﮐﺎری ﺧﻮد در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﺳﯿﻼب ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣـﺎﻟﯽ ﻣـﻮﺟﯽ از ﺗﻮرم ﻓﺰاﯾﻨـﺪه را رﻗـﻢ زد و در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ،ﺑﻮرس
ﺗﻬﺮاﻧﺒﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان را ﺟﺬب و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای رﺷﺪ ﮐﺮد .رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎر ﮐﺪﻫﺎی
ﺳﻬﺎﻣﺪاری در اﯾﻦ دوره از ورود اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ
داﺷﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﯾﺮه ﻧﻔﻮذ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺑﯿﻦ آﺣﺎدﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻀﺎ
ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ رﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻋﺪم
ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺗﺎزهوارد ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎدهﯾﺎبﺗﺮﯾﻦ و دمدﺳﺘﯽﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ در
ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ادﻋﺎﻫﺎی اﺑﻄﺎلﻧﺎﭘﺬﯾﺮ راﯾﺞ در
ﺑﺎزار ﻣﯿﺪان اﺛﺮﮔﺬاری وﺳﯿﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﯿﻮع ﺿﺪرواﯾﺖﻫﺎی ﺟﺬاب ﺑﻮرﺳﯽ
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ
و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .در واﻗﻊ ،ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺮای
ﺟﺬب اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻓﻌﺎﻻن
ﻧﺎآﺷﻨﺎ در اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ از اﺧﺒﺎر و آﻣﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺣﻮل ﺳﻬﺎم اﺳﺖ .در
ﺑﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻠﮕﺮام ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﮑﺜﯿﺮ رواﯾﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ دارد.
داﯾﺮه وﺳﯿﻊ اﻋﻀﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻠﮕﺮام ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﻮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺿﺪﺗﺒﻠﯿﻎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد و اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻃﯿﻒ

وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﺎزهوارد و ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .روﻧﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﺷﻤﺎر اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ در ﺗﻠﮕﺮام ﻃﯽ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﺠﺬب اﯾﻦ
ﺑﺴﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ-ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﮔﺴﺘﺮده -و
وﺳﻌﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﻪ ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻬﺒﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻬﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮد.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻬﺎم و
ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ در ﺑﺎزار ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ ،ﻣﺴﺘﻌﺪ زاﯾﺶ
رواﯾﺖﻫــﺎی ﺑﯽﻫــﻮﯾﺖ و ﺑﯽﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪای اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﮔﻤﺮاهﮐــﺮدن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻓﻘﺪان ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ
اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
رواﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽدﻣﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﺪﻋﯿﺎت درﺳﺖ از ﻧﺎدرﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﻮده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺗﺎزهوارد و ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑــﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾــﻦ ﺷﮕﺮدﻫــﺎی ﺿــﺪﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺑﯿــﻦ اﯾــﻦ ﮔــﺮوه از
ﺳﯿﮕﻨﺎلدﻫﻨﺪﮔﺎن ،ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮدازش »دروغﻫﺎی آﻣﺎری« اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ 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 ﺷﮕﺮدﻫﺎی راﯾﺞ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ،دادهﭘﺮدازی و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺒﺪا دادهﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ آﻣﺎر ﺑﻪ آن
»دروغﻫﺎی آﻣﺎری« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎلدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﯾﮏ ﺳﻬﻢ در اﻓﻖﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺧﻼف روشﻫﺎی ﺟﺎاﻓﺘﺎده ﻋﻠﻢ
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دورهﻫﺎﯾﯽ از اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﺳﻮدآور
را ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺿﺪﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺳﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،روﻧﺪ
ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺎندهﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای در ﻧﻤﻮدارﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ارزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ادﻋﺎ
را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎزار ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﻔﺖ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻠﻮم
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ درﺟﺎﺗﯽ از ﺧﻄﺎ-اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺪﻋﺎ
ﺳﺮﺷﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎﻣﻘﯿﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻮﯾﻢ،
ﺣﺮف دﻗﯿﻖ و ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺰدهاﯾﻢ و اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و اﺑﻄﺎلﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﮔﻮﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﺮف ،ﻣﺘﺮﺻﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﮐﺎﻫﺶ

ﯾﺎﺑﺪ و او ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪه اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻔﺖ اﻓﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﺒﺎﻟﺪ و آن را ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ روﻧﺪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ارز
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻬﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻬﺎی ارز راﻟﯽ ﭘﺮﺳﺮﻋﺘﯽ را از اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﺮح
ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻤﺎم آن ﻓﺮﺿﯿﺎت و ادﻋﺎﻫﺎ
را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮد و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮدن ﺗﺐ ﻣﺴﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﺪﺑﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﮐﮋﻧﻤﺎ و ﻣﻌﻮج از آﻣﺎرﻫﺎ و
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎدهﯾﺎب و ﺟﺬاب دل ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻮرسﺑﺎزان را
ﺳﻮدﻫﺎی روﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺑﺎﯾﺪ و راه را ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺟﺪیﺗﺮ
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ

روﻧﺪﻫﺎ در
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
و ﻋﻠﻤﯽﺗﺮ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ

در ﺟﺬاﺑﯿﺖ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،ﻓﻘﺪان ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﺑﺎ
ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﯽدرﭘﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ راه را ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮآوردﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺿﻤﻦ اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺧﻄﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،اﻋﺘﺒﺎر
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮآوردﻫﺎ را ﻣﺨﺪوش و در ﻣﻮاردی ﺳﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرت

دﯾﮕﺮ،

دﺧﺎﻟﺖ

ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار

ﻣﻔﺮوﺿﺎت

ﻣﺪلﻫﺎی

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

را

دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﯽ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ،
ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﺴﻠﻂ رواﯾﺖﻫﺎی ﺿﺪﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم دﯾﺪ .رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻞ
ﻧﺎﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎزار ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ .ﻃﺮح ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺛﺮ ﺳﻮء ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﮐﻨﺪﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﯾﺎ اﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﻋﻠﻞ اﻓﺖوﺧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺴﺎب رﯾﺰش ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم
ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ از دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ
اﺳﺖ.

رﻓﻊ اﺗﻬﺎم از ﮐﻠﯿﺸﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ
رﻓﺘﺎر ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎری
از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺻﻌﻮد ﺗﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺘﺎب

رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ .در ﺑﺎزار ﻧﺰوﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽرود
ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﮔﺮ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺰرگ در ﻣﻘﺎم ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮآﯾﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ و ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی اﺻﻄﻼﺣﺎ »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 ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی آﻣﺎری ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در راﻟﯽ ﺻﻌﻮدی ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻪ از
اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اوج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد در ﻣﻬﺮ رﻗﻢ ﺧﻮرد ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ رﺷﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ۱۰۵درﺻﺪی را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺧﺮد ۵-ﻫﺰار و  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن -رواﻧﻪ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺷﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ارزش رﯾﺎل در اﯾﻦ دوره و ﺗﺮس از ﻏﻮل ﺗﻮرم ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺴﯿﻞ 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.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎ ﺑﯿﻦ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻮن ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت 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
ﺑـﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﻋـﺪم ارزﻧـﺪﮔﯽ ﯾـﮏ ﺳـﻬﻢ ،ﺑـﺮوز رﯾﺴـﮏ
ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺻﺪای آن
در ﻧﯿﺎﻣﺪه و اﻃﻼﻋﺎت آن در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ذیﻧﻔﻌﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر در ﺑﯿﻦ اﻏﻠﺐ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان راﯾﺞ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎن ﻣﯿﻨﺎرد ﮐﯿﻨﺰ از اوﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رد اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
اﺳـﺘﺪﻻل ﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﮐﯿﻨـﺰ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان داراﯾـﯽ
ﻧﻘﺶ ﭘﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮد .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﯿﻨﺰ
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎزار ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺶ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ ﻫﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮای
ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻘﻬﻮر ﻗﺪرت ﺑﺎزار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻨﺰ ،ﻣﺪﯾﺮان ﭘﻮﻟﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزی ﺣﺪس ﭘﯿﭽﯿﺪه را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و او ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺑﺎزار ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه از ﻣﯿﺎن ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺮﻓﻪای را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ روزﻧﺎﻣﻪای ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
در آن رﻗﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن  ۱۰۰ﻋﮑﺲ ۶ ،ﻣﻮرد از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻫﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .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 ﻣﯽرﺳﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻧﺘﺨﺎب زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه از
ﻧﻈﺮ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎزار ﭼﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎﺗﯽ دارد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﺰوﻟﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم از اوج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻮرس ﻣﻄﺮح ﺷﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ دادن اﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﮑﺎن وزارت اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ
ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻬﺎم ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﻼﻃﻢﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﯾﺰشﻫﺎی
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ در ﺣﺎل اﺻﻼح از اوج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﺮﯾﺒﻮنﻫﺎ اﻓﺖﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ درون دوﻟﺖ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداده اﻣﺎ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ اوﻻ ﭼﻨﺪان ﺣﺎد
ـﺎﯾﯽ
ـﺎﺷﯽ از اﻓﻖﮔﺸـ
ـﺮ ﻧـ
ـﻮده ﺑﯿﺸﺘـ
ـﺮ ﺑـ
ـﺎ اﮔـ
ـﻮده و ﺛﺎﻧﯿـ
ـﺪ ﻧﺒـ
و ﺗﻨـ
در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎل  ۹۲اﺷﺎره ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﻬﺎم را ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮد .ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪه در آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﻖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ و رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﻮﺟﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ را رواﻧﻪ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﮐﺮد.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻓﻮق را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدی
ﺑﻮرس را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺻﺮﻓﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻓﺮدی ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻮرسﻫﺎ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن
ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ در ﺑﺎزاری ﺷﻔﺎف و ﮐﺎرآ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از
ﺑﺎزار ﺷﻔﺎف ﻟﺰوﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن »ﮐﺎﻣﻞ« اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن

ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪهای از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن
ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ .ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ آرﻣﺎن ﻫﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺑﺎزار ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ
»ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ« اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎزار ﺑﻪ ارزش واﻗﻌﯽ
ﺳﻬﺎم ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺎزار ﮐﺎرآ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ارزش ذاﺗﯽ ﺧﻮد
دارﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮان داراﯾﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺪﺧﻠﯿﺘﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،دﺳﺖﮐﻢ
در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﮐﮋرﻓﺘﺎری در ﺑﺎزارﻫﺎ
ﻧﯿﻮﺗﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ آدﻣﯿﺎن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻧﯿﻮﺗﻦ را ﻣﯽﺗﻮان اوﻟﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺖ .در ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﻮاره ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻢ از ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺮض ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ
»اﻧﺴﺎن اﻗﺘﺼﺎدی« اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﻨﺠﺶ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و رﻓﺘﺎری ﻏﯿﺮﺑﻬﯿﻨﻪ و اﺣﺴﺎﺳﯽ از
او ﺳﺮ ﻧﻤﯽزﻧﺪ؛ در واﻗﻊ او ﯾﮏ ﮐﻞ ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮔﺮ.
اﯾﻦ اﻧﺴﺎن اﻗﺘﺼﺎدی وﻗﺘﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺳﻬﻢ،
ﮐﺎﻻ ﯾﺎ داراﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ
اﻃﻼع دارد و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی درآﻣﺪی ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺎرت ﻣﻌﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺮ آن
ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﻮاره در
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎ ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم
ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﮋرﻓﺘﺎریﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎی
ﻣﺪلﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در آن آﺷﮑﺎرﺗﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻮءرﻓﺘﺎر
ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎرآﺳﺖ .ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎرآ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ارزش ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ
ارزشﮔﺬاری ﻋﻘﻼﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﻨﮕﺎه  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺳﻬﻢ آن ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ارزش ﺑﺎزار آن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺰﺑﻮر
ﺷﻮد.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ 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 ﻣﺜﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎرآ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮدن ﺑﺎزار وﺟﻮد ﻧﺪارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻬﺎم ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎدی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺳﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ  ۱۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ  ۱۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻬﻢ را در ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۵۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺨﺮﯾﻢ و در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان
ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺨﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و
ﺑﺮآورد ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﻋﺪمﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮح رواﯾﺖﻫﺎی ﺟﺬاب از روﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺳﻮق ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪای را ﺑﺎ اراﺋﻪ آﻣﺎر و
ﺷﻮاﻫﺪ ﺿﺪﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی آﺣﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﺿﺮورت اﻓﻖﮔﺸﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﯽﺷﻮد .درﺳﺖ در دی
ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ
اﺻﻼح دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت زد .ﯾﮑﯽ از اﺻﻼﺣﺎت 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
ﻓﻌﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻸ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺪان ﺳﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
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