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برنامهحذفمشروطدامنهنوساندربورسها
فرابورس ایران: شب یکشنبه، معاون نظارت بر بازار فرابورس با حضور 
در الیو اینستاگرامی آخرین وضعیت اطالعیه   های تغییر حجم مبنا 
و تغییر تیک قیمتی و همچنین دیدگاه ها در خصوص دامنه نوسان 
را تشریح کرد. در این برنامه زنده اینستاگرامی معاون نظارت بر بازار 
فرابورس با اشاره به اینکه حجم مبنا یک ساختار ذهنی درون خود دارد 
که در قیمت اثر دارد، گفت: در حال حاضر با تغییرات فعلی معامالت 
سه نماد در بازار پایه روان شده و ۲۰ نماد نیز حجم مبنای یک دارند و 
منتظر هستیم که معامالت آنها نیز روان شود تا به شرایط قبل برگردند 

و حجم مبنا به خود بگیرد.

 حذف بدون سقف دامنه نوسان اما مشروط
سروش خواجه حق   وردی با اعالم خبری بسیار مهم گفت: در 
دستورالعمل بازارگردانی موضوعاتی اضافه    شده، از جمله اینکه 
اختیار به بورس   ها داده    شده تا ضوابطی تهیه شود که برای نمادهای با 
بازارگردان، حجم مبنا حذف شود البته بر اساس ضوابطی که بورس   ها 
تهیه و مصوب می   کنند، نمادهایی که ضوابط را دارند دیگر حجم مبنا 
نخواهند داشت. وی توضیح داد: در این موضوع بحث دامنه نوسان 
برای نمادهایی که بازارگردان دارند با شرایط هیات   مدیره بورس   ها 
می   توانند دامنه نوسان را افزایش دهند و این افزایش هیچ سقفی ندارد، 
هیات   مدیره فرابورس در حال تهیه ضوابط دقیق این موضوع است تا 
برابر با این ضوابط اجرا شود. وی با تاکید بر اینکه باید ضوابط اجرای 
این موضوع بسیار دقیق تنظیم شود تا آربیتراژ مقرراتی ایجاد نشود و 
سرمایه   گذاران از افزایش دامنه قیمتی آسیب نبینند، افزود: در مقرراتی 

که تنظیم می   شود سعی می   کنیم هارمونی تابلوها برهم نخورد.
حق   وردی با اشاره به اینکه در خصوص بازارهای اول و دوم 
هیات   مدیره فرابورس اختیاری برای تغییر مقدار و عدد حجم مبنا ندارد 
و این اختیار با هیات   مدیره سازمان بورس است، گفت: اما در بازار پایه 

اختیارات کامل است.

  تصمیمی جدید برای بازارگردانی
وی در خصوص تصمیم دیگر دستورالعمل بازارگردانی اظهار کرد: 
مقررشده نمادهایی که در دستورالعمل بازارگردانی چند روز صف 
می   شوند امکان حراج تک قیمتی بنا به درخواست بازار گردان داشته 
باشند که این حراج تک قیمتی با دامنه ۴ برابری است و ضوابط این 
حراج باید توسط هیات   مدیره فرابورس تصویب شود. معاون نظارت بر 
بازار فرابورس با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه هیات   مدیره سازمان 
بورس، تمام ناشران موظف هستند بازارگردان داشته باشند، گفت: اما 

در شرایط امروز چالش اصلی نحوه عملکرد بازارگردان است.

  جزئیاتی درباره تغییرات تیک قیمتی
حق   وردی در ادامه تغییر تیک قیمتی بازارهای اول و دوم را مورد 
بررسی قرارداد و اظهار داشت: تیک قیمتی محور اعداد قابل    قبول برای 
بورس   ها است و در بورس   های مختلف وجود دارد، علت اجرای تیک 
قیمتی این است که تجمع سفارش   ها در نمادهای مختلف مهم است. 
زمانی که تیک قیمتی در نمادهای با قیمت باال افزایش پیدا می   کند، 
عمق دید بورس   ها بیشتر می   شود، البته هزینه معامالتی هم بیشتر 
می   شود که این هزینه برای شفافیت است تا غنای بیشتری به دفتر 

سفارش   ها داده شود.

  نظر کارشناس: محدودیت آسیب   زننده است
در ادامه الیو اینستاگرامی »بررسی تغییرات جدید در اعمال 
حجم مبنا«، برزو حق   شناس کارشناس بازار سرمایه به موضوع رفع 
محدودیت   های معامالتی به   خصوص در بازار پایه فرابورس تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه تصمیم حذف حجم مبنا در نمادهای بازار پایه 
اقدام مناسبی بود، گفت: در هر صورت هر اقدام محدودکننده   ای به بازار 
آسیب می   زند. قوانین محدودکننده در بازار پایه اشتباه بود. اقدامات 
اخیر فرابورس بسیار خوب است. هرچقدر قوانین محدودکننده برای 

بازار حذف شود، بازار پویاتر می   شود.
حق   وردی معتقد است بحث باز شدن دامنه نوسان اگر فقط در برخی 
نمادها اجرایی شود، ممکن است بازار را دچار چالش کند. وی ادامه داد: 
هرچند دامنه نوسان برای بازار سرمایه ما الزم است اما باید به سمت 
حذف آن حرکت کرد. نوسان گیران و سفته   بازان به سمت بازار پایه 
حرکت کرده بودند، نوسان   گیران به کارایی و پویایی بازار سرمایه کمک 
می   کنند. باید اجازه داد نوسان   گیران به بازار پایه بازگردند. با نوسان ۱۰ 
درصدی این بازار پویایی بیشتری داشت، اگر حجم مبنا را از بازار پایه 

حذف کنیم این بازار پویاتر خواهد شد.

  فلسفه تشکیل بازار پایه
حق   وردی در پاسخ به موارد مطرح    شده از سوی این کارشناس بازار 
سرمایه گفت: افزایش دامنه نوسان پیش   شرط   های زیادی الزم دارد. 
در بازارهای ب و ج که بحث باز بودن دامنه نوسان قبال وجود داشت 

رفتارهای به    شدت متناقض دیده می   شد.
وی با اشاره به فلسفه تشکیل بازار پایه گفت: بازار پایه ایجاد شد تا نقل 
   و انتقال سهام شرکت   های اخراجی از بورس شفاف شود و همچنین 
شرکت   هایی که نمی   توانند وارد بورس شوند، سهام خود را در این بازار 
معامله کنند. این بازار شفافیت اطالعاتی متفاوتی دارد و شناوری و 

نقدشوندگی این بازار هم خیلی با سایر بازارها تفاوت دارد.

 چالش   های مهم بازارگردان
حق   شناس هم با اشاره به دستورالعمل بازارگردانی خطاب به 
حق   وردی گفت: چرا فقط از بازارگردان انتظار داریم نقدشوندگی 
را حفظ کند؟ بازار گردان باید در نماد تعادل ایجاد کند، اختیارات 
بیشتری باید به بازار گردان داد تا تعادل بخشی به نماد بدهد و مانع 

نوسان   های شدید شود.
در ادامه حق   وردی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک چالش مهم 
وجود دارد که بازارگردانی، بیزینسی سودآور است یا خیر، گفت: 
هرچقدر بازار مشتقه فعال   تری داشته باشیم بازارگردان می   تواند 
معامالت خود را برای بازار فیوچرز مدیریت کنند که این چالش مهمی 
است، چالش دیگر هم موضوع دامنه نوسان برای بازارگردان است که 
آن    هم در حال بررسی است، بحث »Short Sell« هم موضوعی است 

که می   تواند کمک قابل    توجهی برای بازارگردان باشد.
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دنیای اقتصاد: معامالت روز دوشنبه تاالر شیشه   ای 
با عقبگرد ۰/۲ درصدی شاخص کل به پایان رسید 
تا این نماگر به نوسان محدود خود در پایین تر از 
مرز ۱/۴ میلیون واحد ادامه دهد. ارزش معامالت 
خرد سهام به کمترین میزان در 8 ماه اخیر نزول 
کرد. فضایی رکودی که برخی آن    را به جو انتظاری 
حاکم بر بازارها در بزنگاه مذاکرات هسته   ای 
ارتباط می دهند و برخی از شرایط تاالر شیشه   ای 
و عدم رغبت بورس   بازان به فروش سهام در سطوح 
ارزان کنونی و در عین حال تمایالت صفر برای خرید 
سهام تا مشخص شدن وضعیت بازار سخن می   گویند. 
به هر حال وضعیت فعلی هر دلیلی که داشته باشد، 
به نظر می رسد بازار سهام به خوابی زمستانی فرو 
رفته و شاید انتشار گزارش عملکرد 9 ماهه بنگاه   های 
بورسی در واپسین روزهای دی   ماه بتواند به افزایش 

جنب و جوش معامله   گران بینجامد. 

  ارزش معامالت در کف 8 ماهه
دادوستدهای بورسی که مدت   هاست چنگی به 
دل نمی   زند، روز گذشته ارزش ۱۴3۲ میلیارد تومان 
را نشان داد که کمترین مقدار از ۱8 اردیبهشت   ماه 
سال جاری بود. برخی این رکود معامالتی را به فضای 
انتظاری ناشی از مذاکرات هسته   ای ارتباط می دهند 
و معتقدند اغلب سرمایه گذاران منتظر دریافت اخبار 
قطعی از نتیجه مذاکرات احیای برجام هستند و 
ترجیح می دهند تا آن زمان پول جدیدی به بازار وارد 
نکنند. با این حال گروه دیگری این فضای کم   رمق 
را نتیجه شرایط بازار سهام می   دانند. به اعتقاد آنها از 
یک طرف قیمت سهم   ها در محدوده   ای قرار دارد 
که تمایل برای فروش را به کمترین میزان رسانده 
است اما خریداری نیز در بازار یافت نمی شود؛ چراکه 
با وجود ارزان بودن بسیاری از سهام، هر روز باز هم 
شاهد آب رفتن قیمت ها هستیم و سرمایه گذاران 
نیز تا زمانی که سیگنالی قوی از احتمال بازگشت 
قیمت ها و تغییر مسیر بازار دریافت نکنند، ترجیح 
می دهند منتظر بمانند و از ورود سرمایه جدید به این 

بازار خودداری کنند.
به هر حال هریک از این دو برداشت که به واقعیت 
نزدیک باشد، ماحصل آن چنبره فضای رکودی در 
تاالر شیشه   ای است. گویا بازار به خوابی زمستانی 
فرورفته و تا زمانی که محرکی برای تحریک تقاضا 
در بازار ایجاد نشود این وضعیت ادامه خواهد یافت. 
یکی از نکات مهم معامالت این روزهای بازار سهام، 
ترس انجام خرید و فروش با فراگیر شدن جو منفی 
در میان فعاالن بازار است. موضوعی که سبب 
شده همان طور که اشاره شد ارزش معامالت خرد 
سهام در کف 8 ماهه قرار گیرد. متوسط ارزش 
معامالت روزانه طی ۱/5 ماه گذشته کمی بیشتر 
از ۲ هزار میلیارد تومان بود که از کاهش ۴۲ درصدی 
نسبت به 8 ماه نخست سال جاری حکایت می کند. 
این رکود معامالتی در فضای منفی و در حالی 
که صف   های فروش چندان قدرتمند نیستند و 
سهامداران حقوقی خالص خرید بیشتری دارند، 
نشان می دهد سرمایه گذاران خرد تنها زمانی میل 
به خرید پیدا می کنند که روند پرقدرت تقاضا وجود 
داشته باشد و در غیر این صورت ترجیح می دهند 

از بازار فاصله بگیرند. به ویژه آنکه در ۱7 ماهی 
که از سقوط نماگرهای بورسی می   گذرد، تمامی 
روندهای صعودی ناپایدار بوده    و نتوانسته   اند توجه 

سرمایه گذاران را به خود جلب کنند.

 حضور حقوقی   ها در سهام بنیادی
کاهش معنادار ارزش دادوستدهای روزانه سهام 
در هفته   های اخیر در حالی رخ داده که سهامداران 
حقوقی در گروه   ها و صنایع مطرح، در تالش برای 
تقویت تقاضای عمومی و برچیدن جو منفی ایجاد 
شده هستند. سهامی که عمدتا یا از نسبت   های پایین 
قیمت به درآمد و پشتوانه   های بنیادی برخوردار 
بوده و می   توانند در بلندمدت نیز سود مناسبی از آن 
سهامداران خود کنند یا محرک   هایی صعودی در 
فضای اقتصادی و سیاسی می   توان برای آنها متصور 
بود. در این میان هر چه در دی   ماه به پیش می   رویم، 
زمان انتشار گزارش عملکرد بورسی   ها برای 3 فصل 
نخست سال نزدیک   تر می شود. انتظار می رود انتشار 
گزارش های 9 ماهه شرکت ها به   عنوان یک فیلتر 
قدرتمند عمل کرده و عالوه بر کنترل هیجان   های 
مثبت و منفی، تخصیص سرمایه   های سرگردان را به 
نحو مطلوب   تری صورت دهد. روز دوشنبه در حالی 
فعاالن تاالر شیشه   ای شاهد جابه   جایی سهامی 
به ارزش ۱77 میلیارد و 6۰5 میلیون تومان در 
مسیر حقیقی به حقوقی بودند که گروه   های بزرگ 
ریالی و دالری در لیست خرید سهامداران عمده 
جای گرفتند. در این راستا بیشترین خالص خرید 
حقیقی   ها به میزان 58 میلیارد و ۲9۰ میلیون تومان 
در زیرمجموعه   های گروه فلزات اساسی رقم خورد 
و پس از آن نوبت به ۲صنعت بزرگ ریالی خودرو 
و بانک ها رسید تا در مجموع هر دو گروه شاهد 
انتقال سهامی به ارزش 3۴ میلیارد و ۴65 میلیون 
تومان به پرتفوی حقوقی   های بورس تهران باشند. 
رتبه   های بعدی ورود پول   های حقوقی نیز به سه گروه 
محصوالت شیمیایی، فرآورده   های نفتی و کانه   های 

فلزی اختصاص پیدا کرد. 

  مالک روزانه بورس   بازی
ماه   هاست که روند روزانه بورس به مالک 
تصمیم گیری سرمایه گذاران تبدیل شده است. 
شرایطی که به موجب آن شاهد تسری فضای مثبت 

یا منفی به قریب به اتفاق سهام و صنایع بورسی 
هستیم. یک روز با غلبه فضای منفی، خشک و  تر با 
هم می   سوزند و روز دیگر بدون ایجاد محرک جدید، 
شاهد سبزپوشی قیمت ها در کلیت بازار بدون 
توجه به صنعت و متغیرهای اثرگذار هستیم. حال 
سوال اینجاست که تا چه اندازه باید رفتار روزانه، 
مالک تصمیم گیری   ها قرار گیرد؟ در حالی که با 
خروج بی   پایان پول   های حقیقی، قیمت بسیاری 
از سهم   ها به سطوح کمتر از محدوده   های ارزنده 
بنیادی نزول کرده است که میل به دادوستد، بر 
اساس استفاده از ابزار فاندامنتال را کاهش یافته 
و اگر هم معامله   ای صورت پذیرد عمدتا بر اساس 
نمودارهای تکنیکال رقم می   خورد. شاید به همین 
دلیل است که بعضا واکنش   های سریع و پرقدرت 
بازار به حمایت   ها و مقاومت   های تعریف شده و نقاط 
حساس نمودار   های قیمتی در دادوستدهای روزانه 

به   طور خاصی نمایان است. 

 باز هم قطعی سامانه
همان طور که پیش تر اشاره شد، بازار در فازی 
انتظاری قرار دارد و همین مهم باعث شده ارزش 
معامالت خرد سهام هر روز افت بیشتری را تجربه 
کند. اما رکود روز گذشته دادوستدهای بورسی 
دلیل دیگری نیز داشت. از همان آغاز معامالت روز 
دوشنبه بورس تهران، معامله   گران شاهد قطعی 
سامانه معامالتی بودند، به طوری که دادوستدها با 
تاخیر حدود ۱5 دقیقه   ای آغاز شد و حتی برخی از 

بازگشایی   ها به روز کاری بعد موکول شد. 
حسن فرج   زاده، معاون اجرایی سازمان بورس و 
اوراق بهادار درباره قطعی سامانه معامالتی بورس در 
همان آغاز معامالت صبح روز دوشنبه ۱3 دی ماه، به 
»سنا« گفته بود: »باید اجازه دهیم گزارش فنی ارائه 
و مورد بررسی قرار بگیرد و پس از آن دلیل اختالل را 

به صورت رسمی اعالم می   کنیم.«
روح   اهلل دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت 
فناوری بورس نیز در این رابطه عنوان کرد: 
»سامانه   ها از ابتدا روشن بودند و مشکلی نداشته   اند، 
تنها برقراری ارتباط به دلیل قطعی برق ابتدای صبح 
با اختالل مواجه شد. سامانه   ها در دیتا سنتر بودند 
و معامالت در حال انجام بود، اما ارتباط با دیتاسنتر 
دچار مشکل قطعی برق شد. هسته معامالت از برق 

اضطراری و مسیرهای دوم برق برخوردار است، 
بنابراین اختالل ایجاد شده به هسته معامالت 

ارتباطی نداشته است.«
به هر روی اختالل سامانه معامالتی بورس تهران 
هر دلیلی که داشت سبب شد دادوستدها با تاخیر 
آغاز شود و طبیعتا بر میزان ردوبدل شدن سهام 
تاثیر بگذارد. از این رو می   توان بخشی از تشدید 
رکود معامالتی در روز دوشنبه را به آغاز دیرهنگام 

معامالت ارتباط داد. 

  ادامه اعتراضات به طرح اصالح قانون بورس
پیش نویس طرح اصالح قانون بازار سرمایه که 
هفته گذشته در دسترس عموم قرار گرفت هنوز 
هم با موجی از اعتراض از سوی فعاالن بورسی از 
سهامداران خرد گرفته تا کارشناسان و قدیمی   های 
بازار مواجه است. در تازه   ترین اظهارات روز گذشته 
محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی 
بورس با تاکید بر اینکه در تهیه پیش نویس اصالح 
قانون بازار سرمایه، سازمان بورس نظرات خود 
را به مجلس دیکته نکرده است، به »سنا« گفت: 
»پیش نویس اصالح قانون بازار سرمایه طرح مجلس 
بود و سازمان بورس چیزی به مجلس دیکته نکرده 
است. یک مقدمه   ای را دولت و سازمان بورس آغاز 
کرده بودند که ما بنا به مالحظاتی ترجیح دادیم طرح 

خودمان را در مجلس آماده کنیم.
 اینکه می گویند نظرات سازمان بورس به مجلس 
دیکته شده است، اصال درست نیست. ما در کمیته 
بازار سرمایه این موارد را به صورت دقیق بررسی 
خواهیم کرد. ما مدافع حقوق تمامی فعاالن بازار 
سرمایه هستیم و از حقوق آنها صیانت کامل 
خواهیم کرد و اجازه اظهارنظری که بخواهد به زیان 

سهامداران باشد را نخواهیم داد.«

  بورس    دوشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۰/۲۲ 
درصدی همراه شد، از 3۴۲ نماد معامله شده، قیمت 
پایانی ۱۰۴ سهم )3۰ درصد( مثبت بود و در مقابل 
۲۰7 سهم )6۱ درصد( در سطوح منفی دادوستد 
شدند. در این بازار ۱9 نماد )6 درصد( صف خریدی 
به ارزش 53 میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل 

شاهد شکل   گیری صف فروش 
در ۱6 نماد بورسی )5 درصد( 
تومان  ۱5۱ میلیارد  ارزش   به 

بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی 
که آیفکس کاهش۰/35 درصدی 
را ثبت کرد، ۱۴۰ نماد معامله 
شدند که در این میان قیمت 5۴ 
سهم )39 درصد( مثبت و 8۲ سهم 
)59 درصد( منفی بود. در این بازار 
9 نماد )6 درصد( صف خریدی به 
ارزش ۲5 میلیارد تومان تشکیل 
دادند و در مقابل شاهد شکل   گیری 
صف فروش در 3 نماد فرابورسی 
)۲ درصد( به ارزش ۲9 میلیارد 

تومان بودیم.

ارزش معامالت خرد سهام به کمترین میزان از 18 اردیبهشت نزول کرد

خواب زمستانی در بورس تهران

 سه شنبه  
 14 دی  ماه 1400 
 سال بیستم 
 شماره 5357

9

مقدارمتغیربازار

تغییرات 
نسبت به 

یک روز قبل 
)درصد(

تغییرات 
نسبت به 
میانگین 

یک ماه قبل 
)درصد(

تغییرات 
نسبت به 

میانگین یک 
سال قبل 
)درصد(

بورس

حجم کل معامالت 
50 /46-90 /26-85 /90 /3047)میلیون سهم(

ارزش کل معامالت 
54 /65-42 /29-07 /5-1 /14315)میلیارد ریال(

14 /62-71 /21-52 /9-0 /258988تعداد کل معامالت 

فرابورس

حجم کل معامالت 
36 /31-14 /10-34 /7-0 /1238)میلیون سهم(

ارزش کل معامالت 
16 /44-15 /8-30 /85 /8920)میلیارد ریال(

79 /57-41 /102 /08 /164572تعداد کل معامالت 

بیشترین اثر بر شاخص کل 
)واحد(

بیشترین ارزش معامالت 
)میلیارد ریال(

بیشترین حجم معامالت 
)میلیون سهم(

346شسینا977شسینا478-نوری

243خودرو570برکت299-فملی

191خپارس553فملی285-تاپیکو

135خساپا464خنصیر240-فخوز

76فملی458خودرو154-امین

مقدارمتغیر
تغییرات 
روزانه 
)درصد(

تغییرات 
ماهانه 
)درصد(

تغییرات 
ساالنه 
)درصد(

تغییرات از 
ابتدای سال 

)درصد(

23 /625 /091 /223 /0-3 /1376070شاخص کل بورس

41 /17-20 /20-09 /080 /0-8 /363241شاخص کل )هم وزن(

 شاخص قیمت 
04 /730 /3-93 /212 /0-9 /340666)وزنی-ارزشی(

32 /20-33 /23-00 /080 /0-4 /228440شاخص قیمت )هم وزن(

47 /9010 /127 /193 /0-7 /1275081شاخص صنعت

30 /808 /286 /204 /0-4 /1049421شاخص بازار اول

51 /511 /4-65 /221 /0-4 /2642262شاخص بازار دوم

33 /4-92 /7-26 /233 /0-6 /1755004شاخص آزاد شناور

14 /7610 /048 /204 /0-3 /54616شاخص 50 شرکت فعال تر

72 /159 /3712 /215 /0-2 /75203شاخص 30 شرکت بزرگ

 ارزش بازار بورس 
60 /695 /372 /223 /0-1 /55151461)میلیارد ریال(

36 /273 /3-82 /2-35 /0-2 /18595شاخص کل فرابورس

ارزش بازار فرابورس 
93 /16-98 /21-24 /4-35 /0-0 /10232950)میلیارد ریال(

*معامالت بورس و فرابورس با حذف معامالت بلوکی و اوراق مشارکت است.

نبض بازار سهام

آمار تغییر مالکیت روزانه

 حجم خالص تغییر مالکیت حقوقی 
358-  به حقیقی )میلیون سهم(

 ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی
1,776- به حقیقی )میلیارد ریال(

10,435ارزش خرید حقیقی )میلیارد ریال(

12,211ارزش فروش حقیقی )میلیارد ریال(

3,675ارزش خرید حقوقی )میلیارد ریال(

1,899ارز فروش حقوقی )میلیارد ریال(

آیابورسبهرالیصعودیبازمیگردد؟

در سال ۱399 روند صعود شارپی در بازار سهام آغاز شد که این 
مهم تحت تاثیر مولفه      های خاصی قرار داشت و در محدوده      هایی 
شیب تند صعود را دنبال کرد. نوسانات ایجاد شده در نرخ بهره 
بین بانکی و تغییرات در نرخ ارز از جمله عوامل قابل مالحظه در 
این زمینه محسوب می   شوند. در ادامه عبور از کرونا نیز قیمت 
کامودیتی   ها را در بازار   های جهانی به باالتر از سقف تاریخی و 
سقف میانگین دوره   های قبل رساند. در اکثر کامودیتی   ها نیز 
قیمت    به باالتر از اعدادی راه یافت که قبل از کرونا تثبیت شده 
بود. این 3 عامل در کنار حمایتی که از سمت دولت قبل در 
راستای ورود مردم به بازار سرمایه صورت گرفت در نهایت باعث 

شد که بازار رشد بسیار بااهمیتی را تجربه کند. 
در ادامه با تغییر مولفه      ها، آرام شدن شرایط و روی کار آمدن 
بایدن به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده، فضای معامالتی 
صعودی و هیجانی، جای خود را به انتظار داد. در این میان نرخ 
ارز به ثبات نسبی رسید، نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت و نرخ 
اخزا   ها به دلیل شرایط دولت در زمینه فروش اوراق و انتشار   های 

مجدد رشد پیدا کرد. 
تمامی عوامل مطرح شده در نهایت موجب شد تا P/E بازار در 
سال ۱399 نسبت به میانگین تاریخی خود بسیار باالتر برود و 
در سال ۱۴۰۰ میانگینP/Eنسبت به میانگین تاریخی پایین   تر 
P/Eآمده است، به این معنی که تعداد نماد   هایی که کمتر از
نسبی یا میانگین خود هستند بسیار افزایش پیدا کرده است. 

در چنین شرایطی اگر متغیر   ها مانند امروز باشد بازار 
کم ریسک خواهد بود. میزان نوسان بازار به شدت کاهش پیدا 

کرده است، به این معنی که قیمت سهام نسبت به قیمت شروع 
هر روز خود نوسان کمتری را نسبت به گذشته به طور میانگین 
ثبت می کند که در این حالت می توان گفت ریسک بازار در حال 

کاهش و هیجان در حال فروکش کردن است. 
گاه زمانی که بازار تحت تاثیر یک اتفاق منفی نزولی می شود 
شیب بسیار تندی را به دلیل ترس سرمایه گذاران، بدبینی 
نسبت به تصمیمات دولت و نگرانی از تکرار ریزش سنگین 

تجربه می کند. 
به طور کلی بورس در نقطه   ای قرار دارد که اگر تغییری در 
متغیر   ها ایجاد نشود و شوک و هیجان منفی نیز به بازار ورود 
پیدا نکند می توان بر این نکته اذعان داشت که اکنون کف 
قیمتی سهام شرکت ها مشخص شده است و تقریبا در اغلب 
سهم   ها انتظاری برای یک بازده منفی در پروسه میان مدت 
نیست. طی 6 ماه آینده مجامع شرکت ها آغاز می شود. در 
دی ماه گزارش های مهم ماهانه مربوط به عملکرد آذر توام با 
گزارش های فصل پاییز مربوط به سود و زیان را خواهیم داشت 
که تمامی این موارد در کنار یکدیگر مبنای بسیار مهمی در 

راستای تحلیل سال ۱۴۰۱ نزد تحلیلگران است. 
از این رو می توان گفت اکنون از پتانسیل   هایی برخورداریم 
که می تواند بازار را به سمت باال هدایت کند. در عین حال تا رفع 
شدن ابهامات اساسی به نظر می رسد که بازار در یک حالت 

نرمال نمی تواند رشد شارپ را به نمایش بگذارد. 
برخی از اهالی بازار گاه در انتظار شروع رالی صعودی قوی 
هستند. با این حال به نظر می رسد که بازار در مجموع مسیر 
صعودی تا فصل مجامع )6 ماه آینده( دارد و از طرفی می تواند 
بازده مطلوب به پرتفو   هایی که به صورت منطقی چیده شده   اند 
اختصاص دهد.  مشوق   ها از سمت دولت در صورتی که منجر 

به فضایی شود که خوش بینی در اذهان اهالی بازار سهام ایجاد 
کند -هر چند که مشوق یا محرک به طور واقعی اثر   گذار 
نباشند- اما تاثیر آن روی قیمت سهام بااهمیت ارزیابی می شود. 
به این معنی که تاثیر روانی اقدامات دولت اگر سرمایه گذاران 
آن را به نفع یا به ضرر بازار ارزیابی کنند به شدت بیشتر از اثر 
واقعی خواهد بود. به طور کلی انتظار می رود که در ماه      های آتی 

وضعیت مطلوبی را مشاهده کنیم. 
در حال حاضر قیمت گاز در اروپا به دلیل فضا و درگیری 
سیاسی که بین اروپای غربی و روسیه ایجاد شده است، 
شرایط خاصی را تجربه می کند. قیمت گاز به نقطه   ای رسیده 
که بسیاری از صنایع اروپا در حال متوقف کردن تولید خود 

هستند. 
ایاالت متحده آمریکا نیز در راستای جلوگیری از این اقدام 
روسیه در تالش بوده که در جبهه سیاسی به نوعی و در جبهه 
اقتصادی با ارسال گاز مایع، بتواند قیمت ها را بهبود ببخشد که 
به نظر می رسد در این زمینه تا حدی موفق عمل کرده است. 
تحت تاثیر چنین شرایطی ممکن است قیمت گاز در اروپا هم 
کاهش پیدا کند که از این حالت غیر منطقی خود خارج شود، به 
این علت که اکنون گاز در منطقه آمریکا و کانادا حدود ۱۰ تا ۱۴ 
سنت است اما در اروپا تا 6۰ سنت نیز رشد پیدا کرد که اکنون 

به رقم 38 تا ۴۰ سنت عقب   نشینی کرده است. 
در بازار کامودیتی   ها هم به نظر می رسد که ابتدای سال 
۲۰۲۲ می تواند فضای مطلوبی شکل بگیرد. در این میان 
نباید انتظار یک اتفاق منفی را داشت اما با این وجود برخی از 
کامودیتی   ها مانند اوره و    مس نیز می توانند به طور کلی فضای 
بهتری را در سطح بازار جهانی تجربه کنند و اتفاقات بهتری 

برای آنها روی دهد.

ولید هالالت
کارشناس بازار سرمایه

اطالعـیه
در اجـرای تبصـره )8( مـاده )36( و مـاده )58( اساسـنامه جامعـه 
حسـابداران رسـمی ایران و براسـاس حکم شـماره 7-۰۰/ع مورخ 
انتظامـی، آقـای قاسـم شـاهمیری  ۱۴۰۰/۰7/۱7 هیـأت عالـی 
بـه شـماره عضویـت 9۰۱8۱7، بـه »تعلیـق عضویـت بـه مـدت سـه مـاه« از تاریـخ 

۱۴۰۰/۱۰/۱5 محکـوم گردیـده اسـت.
جامعهحسابدارانرسمیایران


