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ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮل ﺑﯿﻦ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﮐﺮﯾﭙﺘﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺳﻘﻮط رﻣﺰارز آﯾﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
ﺑﻮرس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ   ای را از ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎ درﺧﺼﻮص
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ راهاﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽﻫﺎ ﻃﯽ
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮرس اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻮدﯾﺘﯽ ﻣﺤﻮر
اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﭼﻨﺪان ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﻮد؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﺪل ﺷﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺑﺎزاری ﻧﻈﯿﺮ رﻣﺰارزﻫﺎ ﮐﻪ در ﻃﻮل دو ﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺣﺎﻻ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻀﯿﺾ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؟
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻮرس ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز از ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪان رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ روز
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ دﺳﺘﺎوردی ﺑﻬﺘﺮ از رﯾﺰش ۱۶ﻫﺰار و  ۶۰۰واﺣﺪی ﻧﺸﺪ .اﻓﺖ
ﯾﺎدﺷﺪه در روزی رویداد ﮐﻪ ﺗﻐﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ اﻓﺖ /۰۶
 ۱درﺻﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﯾﺎدﺷﺪه اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺳﻄﺢ آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۴۷ﻫﺰار واﺣﺪ
رﺳﺎﻧﺪ .رﯾﺰش روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﻮرس ﭘﺲ از آن ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ آنﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ آن
رﺷﺪ ﻧﮑﺮده ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
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ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ روز ﺧﺮﯾﺪاران ﺳﻬﺎم در روز ﺷﻨﺒﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻧﺪﮐﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﮐﻠﯿﺖ ﺑﺎزار را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ اوﺿﺎع رواﻧﯽ ﺑﺎزار ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﮑﻨﻨﺪه
ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا ﻓﻌﺎﻻن آن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در روز ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﻮزن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۰ /۸۷درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺒﻞ اﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت در ﻓﻀﺎی ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎد در ﮐﻨﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻮدﯾﺘﯽ ﻣﺤﻮر در ﺑﺎزار ﯾﺎدﺷﺪه
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪاران ﺣﺘﯽ در ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﭼﻨﺪاﻧﯽ از
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻋﺪه ای از ﺑﻮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎزارﻫﺎ را از دام ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮد آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﻮرﻣﯽ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻨﺎداری از ﭘﻮل وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ »دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد« در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ دام ﺗﻮرمﻫﺎی ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ ای اﻓﺘﺎده و
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه را ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺰی اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﻬﺮه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻈﯿﺮ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻣﻮدﯾﺘﯽ
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ وارد ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﺟﻬـﺎﻧﯽ را در ﺷﺮاﯾﻄـﯽ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ داد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫـﺎ در ﺷﺮاﯾـﻂ ﮐـﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار
ارز ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آرامﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﯿﺴﺖ.
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ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه در دو ﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺷﺮوع
رﮐﻮد ﺑﻮرس در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ۹۹ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﭘﻮل داراﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮازی رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪه؛ داده ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻌﺎﻣﻼت
روزاﻧﻪ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻃﯽ  ۱۷ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻮل ﺧﺎرجﺷﺪه از ﺑﻮرس
ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ رﻗﻢ ۱۱۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﯾﺰش ﺑﻮرس ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﻬﺎم ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه در ﺻﻔﻮف ﻓﺮوش
ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺧﺘﺼﺎصﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزار در اﯾﻦ
دوره زﻣﺎﻧﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﺳﮑﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎل ۹۹اﺧﺘﺼﺎص
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آرام ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﮐﻪ در 
ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ۹۹و ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎل ۱۴۰۰ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﻣﺰارزﻫﺎ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ در اوج دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی دﺳﺘﻮری ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزار
ﺳﻬﺎم از ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻤﺎن از آن روی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روزﻫﺎی
ﺗﻠﺦ ﺑﻮرس در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ای ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی داراﯾﯽ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی دارد ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ارزش داراﯾﯽﻫﺎی ﺟﺎیﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﻮد را ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳﺎلﻣﯿﻼدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﺟﺬاب ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻮره ﭘﻮلﺳﻮزی ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﮐﻢﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪل ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ از روزﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﭘﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران
ﺑﻮرس ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﯿﮑﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ در ﮐﺎم ﺧﻮد ﺑﺒﻠﻌﺪ و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر در ﺑﺮﺧﯽ
از روزﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد در ﻫﺮ روز ﺑﺮﺳﺪ.
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از ﻫﻤﯿﻦ روی ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪه ای از ﭘﻮل ﺧﺎرج ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و
زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای روﻧﻖ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮرس ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت
رﻣﺰارزﻫﺎ در روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺮﭼﻢ دار اﯾﻦ ﺑﺎزار وارد ﮐﺎﻧﺎل ۱۸ﻫﺰار دﻻری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﻫﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺎل ۱۲ﻫﺰار
دﻻری ﺑﻪ زﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﻣﺤﺪوده ۷۰ﻫﺰار دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از رﻣﺰارزﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ در
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ دادوﺳﺘﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﻓﺮار از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﺎاﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺑﻮرس را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ؟
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻮل ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار رﻣﺰارزﻫﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺧﺮابﺷﺪن اوﺿﺎع در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮازی اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮﮔﺮدد؟ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺎزار ﭘﺮ رﯾﺴﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺷﻨﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﭽﺮﺧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد و ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزاری ﺑﺒﺮد ﮐﻪ در آن ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﻮوﻻن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ
آﻧﮑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪان اﺻﻼح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ درﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ﺗﻐﺮات ﺟﺪی در ﺑﺮﺧﯽ از
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﺑﺎزار اﻧﮕﯿﺰه ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای اﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮرس در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
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ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه درﺧﺼﻮص داﻣﻨﻪﻧﻮﺳﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ آن در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭼﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ داﻣﻨﻪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﺑﻪﺟﺰ اﯾﺮان ﺣﺘﯽ وﺟﻮد
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس ﻣﻨﻮط
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ درﺻﺪی اﻋﻤﺎلﺷﺪه در اﯾﻦ دو ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ اﻋﻤﺎل
ﻧﺸﺪه و ﺻﺮﻓﺎ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎی اول اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ در راﺳﺘﺎی ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﮑﺎﻧﺪاران ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﮐﻞ ﻧﻤﺎدﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮏ درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ داﻣﻨﻪﻧﻮﺳﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪﻧﻮﺳﺎن ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﻮﻓﻖﺑﻮدن آن از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻏﻠﻄﯽ
درﺧﺼﻮص ارزﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺎزار اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻣﻨﻪﻧﻮﺳﺎن  ۵درﺻﺪی ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﻀﺎف ﺑﺮآﻧﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا اﺳﺎﺳﺎ در ﺑﺎزاری ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﺻﻼ
داﻣﻨﻪﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻧﺒﻮد ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ در ﺑﺎزار
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮﯾﺰﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺠﻢ
ﻣﺒﻨﺎ و داﻣﻨﻪﻧﻮﺳﺎن ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻻﺑﻮدن رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آن ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم را
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﮕﺎه دارد .در ﮐﺎر اﯾﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺿﻌﻒ ﺑﺰرگ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن
ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ رﻏﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن
ﻫﯿﭻ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت روزاﻧﻪ را ﭘﺸﺖﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮوش در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
داﺷﺘﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻓﺮوش اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪه در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻪ
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در آن ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در آن ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ
ﭘﺮداﺧﺖ .آﯾﺎ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺎﯾﺪار در ﻋﻤﻞ
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ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ؟
در آﯾﻨﻪ ارﻗﺎم
در روزی ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  ۱ /۰۶درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،از  ۳۲۲ﻧﻤﺎد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺷﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  ۷۰ﺳﻬﻢ ) ۲۲درﺻﺪ( ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۲۴۶ﺳﻬﻢ ) ۷۶درﺻﺪ(
در ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻔﯽ دادوﺳﺘﺪ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎزار  ۲۰ﻧﻤﺎد ) ۶درﺻﺪ( ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪی ﺑﻪ ارزش
۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞ   ﮔﯿﺮی ﺻﻒﻓﺮوش در  ۱۶ﻧﻤﺎد
ﺑﻮرﺳﯽ ) ۵درﺻﺪ( ﺑﻪ ارزش  ۲۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺮآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻐﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﺣﺪود  ۵۹۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ روز ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻮدﻧﺪ .ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ روز  ۲۷۴۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻮده
اﺳﺖ.

