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 حمله آمریکا به
افغانستان

بازار داخلی 

15 مهرماه

1380
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پاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابه

افغانســتان از دیربــاز تاکنــون، همــواره صحنه کشــاکش قــدرت 
بیــن طالبــان و دیگــر گروه هــای خواهــان قــدرت در ایــن کشــور 
بــوده اســت. در میانه هــای دهــه 1370، طالبــان کــه خــود را 
گروهــی از شــبه نظامیــان روحانــی و برقرارکننــده نظــم و امنیت 
معرفــی می کردنــد، توانســتند بــا بــه کنتــرل درآوردن بیشــتر 
مناطق افغانستان، حکومت را در این کشور در دست بگیرند. 
اما پس از واقعه 11ســپتامبر ســال 2001 )سلســله ای از حمالت 
انتحــاری کــه توســط گــروه تروریســتی القاعــده در خــاک امریــکا 
رخ داد(، رییــس جمهــور وقــت آمریــکا )جــورج دبلیــو بــوش( در 
تاریــخ 7 اکتبــر ســال 2001 )15مهــر ســال 1380( دســتور حملــه 
بــه افغانســتان را صــادر کــرد کــه هــدف ایــن اقــدام از بین بردن 

القاعــده، طالبــان و حامیــان آنــان بــود.
ــران را  ــورس ای ــه در ب ــرات ایــن جنــگ خاورمیان نمــودار ذیــل اث
نشــان می دهــد. پــس از اعــالم ایــن اخبــار بــا بــه وجــود آمــدن 
فضایــی مبنــی بــر اینکــه آمریــکا از طریــق هــدف قــرار دادن 
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پاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابه

افغانســتان قصــد هــدف قــرار دادن ایــران را دارد درگیــر جــوی 
هیجانــی شــدند و اقــدام بــه فــروش ســهام خــود کردنــد امــا 
بعــد از گذشــت چنــد روز و بازگشــت شــرایط بــه حالــت نرمــال 
تــا پایــان ســال رونــد صعــودی شــاخص بــورس ادامــه پیــدا کــرد. 

روند شاخص کل در سال 80 پس از حمله آمریکا به افغانستان

حمله آمریکا 
به افغانستان 

15 مهرماه
3,285
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 حمله آمریکا به
عـــــراق

بازار داخلی 

29 اسفند

1381
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پاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابه

عــراق کــه در طــی ســال های اخیــر بــه نخســتین مقصــد صادراتی 
بــه امــروز شــورش ها و  تــا  ایــران تبدیــل شــده ، از گذشــته 

ــه خــود دیــده اســت.. ــادی را ب ناآرامی هــای زی
ــران،  ــا ای صــدام حســین بعــد از شکســت در جنــگ 8 ســاله ب
علی رغــم هشــدارهای بین المللــی بــه خصــوص آمریــکا، در 11 
مرداد ســال 1369 به کویت حمله و این کشــور را اشــغال کرد. 
ــه یــک شــخصیت طردشــده  پــس از آن، صــدام حســین کــه ب
از ســوی دنیــای غــرب تبدیــل شــده بــود، در تاریــخ 29 اســفند 
ســال 1381 بــا حملــه یــک ائتــالف بین المللــی بــا رهبــری آمریــکا 

ســرنگون شــد. 
حملــه آمریــکا بــه عــراق تاثیــر بســزایی بــر بــازار بــورس ایــران 
نداشــت و و رونــد معامــالت در آغــاز ســال 1382 در یــک بــازه 

شــش ماهــه مثبــت بــود. 
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پاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابه

حمله آمریکا 
به عراق 29 

اسفند
5,227

روند شاخص کل در سال 82پس از حمله آمریکا به عراق
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 ائتالف بین المللی مبارزه با

داعـــــش
به رهبری آمریکا

بازار داخلی 

شهریور

1392
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پاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابهپاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابه

 در پی پیشروی و گسترش عملیات های نظامی داعش در ماه های 
ژوئـن و ژوئیـه سـال 2014)1392( برخـی از کشـورها تصمیـم بـه 

دخالت در جنگ داخلی سـوریه شـکل گرفته بود، گرفتند. 
از  ائتالفــی  گــروه  یــک  ایــاالت متحــده  اوت 2014  بــا شــروع 
همراهان برای مقابله نظامی با داعش تشکیل داد.کشورهای 
مختلــف بــه صــورت هوایــی و کمک هــای نظامــی و نیروهــای 

زمینــی در ایــن ائتــالف مشــارکت کردنــد. 
حضور آمریکا در جهت نابودی داعش در سوریه سیگنال های 
خوبــی بــرای کشــور مــا نداشــت و بــا مطــرح شــدن ایــن بحــث 
در اوایــل شــهریور ســال1392 بــا توجــه بــه اینکــه ایــران متحــد 
ســوریه بــه شــمار می رفــت و در منطقــه نظامــی و جنــگ علیــه 
داعــش حاضــر بــود، زمزمه هایــی مبنــی بــر امــکان شــکل گیری 
یــک درگیــری میــان ایــران و آمریــکا بــاال گرفــت. در ایــن تاریــخ 
شــاخص بــورس بــا توجــه بــه فضــای تــرس آلــود بــه وجــود آمــده 

یــک دوره افــت را تــا نیمه هــای شــهریور تجربــه کــرد. 
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پاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابه

افت شاخص بورس در دوره زمانی مذکور تنها چند روز ادامه 
داشــت و پــس از آن بــا تخلیــه هیجانــات و فروکــش  کــردن تــب 

و تاب هــا بــازار بــر طبــق رونــد مثبــت خــود پیــش رفت. 
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ورود آمریکا به 
جنگ سوریه 

3 شهریور
60,675

روند شاخص کل در سال 92 پس از ورود آمریکا به جنگ داخلی سوریه
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 حمله عربستان به 
یـــمـــن

بازار داخلی 

5 فروردین

1394



12هفته نامه                     شماره 71  پنجشنبه 19 دی 1398

یمــن بــه عنــوان یکــی از فقیرتریــن کشــورهای عربــی شــناخته 
ــه  می شــود؛ کشــوری کــه طــی ســال های اخیر روی آرامــش را ب
خود ندیده و همواره درگیر حمالت نظامی از ســوی کشــورهای 
متجاوز به خصوص عربســتان ســعودی بوده  اســت. عربســتان 
ســعودی کــه بــه بهانــه مبــارزه بــا حوثی هــا کشــورهای مختلــف 
عربــی، ماننــد کویــت، امــارات متحــده عربــی، بحریــن، مصــر، 
مراکش، اردن، سودان و سنگال را برای حمله به یمن متقاعد 
ــه نظامــی  ــن ســال 1394، اولیــن حمل ــود، در 5 فروردی کــرده ب

خــود را بــه خــاک ایــن کشــور انجــام داد.
از آن تاریــخ تاکنــون، علی رغــم پرداخــت هزینه هــای نظامــی و 
بین المللــی گــزاف از ســوی عربســتان ســعودی، امــا همچنــان 
دســت درازی هــای رژیــم عربســتان بــه خــاک ایــن کشــور ادامــه 
دارد و همــواره ایــران عربســتان را محکــوم و شکســت خورده در 

ایــن جنــگ دانســته اســت.

پاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابه
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پاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابه

در بازه زمانی شش ماهه ابتدایی سال 94 نوسانات شاخص 
بــورس قابــل توجــه بــود امــا ایــن حملــه واکنش منفی بــرای بازار 
در پــی نداشــت و بــورس اوراق بهــادار روزهــای ابتدای معامالت 

خــود را در مــدار صعودی پیمود. 

آغاز جنگ 
عربستان با 

یمن 5 فروردین
61,982 

روند شاخص کل در سال 94 پس از حمله عربستان سعودی به یمن
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 آغاز جنگ 
تـرکـیـه

بازار داخلی 

17 مهر

1398
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پاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابه

بعــد از اعــالم دونالــد ترامــپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی 
از شمال شرق سوریه و قطع حمایت نظامی آمریکا از کردهای 
ایــن منطقــه، آنــکارا کــه از دیربــاز بــا حســاس ترین منطقه تحت 
ــن  ــه ای ــه ب ــرای حمل نفــوذ کردهــا مشــکل داشــت، فرصــت را ب
مناطق غنیمــت شــمرد و در روز 17 مهرمــاه ســال 98، ارتــش 
ترکیه با همکاری ارتش آزاد سوریه )ارتشی متشکل از اعراب 
و ترکمان هــای مخالــف دولــت بشــار اســد کــه بــا حمایــت ترکیــه 
در 9 خــرداد ســال 1396 شــکل گرفــت( حملــه خــود را به منطقه 

کردســتان ســوریه، موســوم بــه روژاوا آغــاز کــرد.
دولــت ایــران کــه منطقی تریــن واکنــش را نســبت بــه تجــاوز 
آنــکارا بــه خــاک ســوریه داشــت، در همــان ســاعات اولیــه ایــن 
اقدام ترکیه را ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشور سوریه 
دانســت و  تلویحــاً حمایــت خــود را از کردهــای ســوریه اعــالم 

کــرد.
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پاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابه

بــازار ســرمایه بــه ایــن رویــداد سیاســی پاســخ قابــل توجهــی 
نشــان داد و حتــی در روز 20 مهرمــاه یــک صعــود خــوب را بــه 

ثبــت رســاند. 
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آغاز جنگ ترکیه 
17 مهرماه 
313,049

روند شاخص کل در سال 98 پس از آغاز جنگ ترکیه
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پاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابه

 اتفاقات
هفته ای که گذشت

بازار داخلی 
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پاسخ بازارها به اتفاقات سیاسی مشابه

شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته سوم دی متاثر از به 
شــهادت رســاندن ســردار ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی 
توســط نیروهــای آمریکایــی بــا ریــزش حــدود 17 هــزار واحــدی 

کار خــود را آغــاز کــرد. 
در تمامــی روزهــای معامالتــی هفتــه جــاری شــاخص بــورس 
ــا تکیــه بــه حمایتــی کــه حقوقی هــا از خریــد ســهام بــه عمــل  ب
آوردنــد تــا حــدودی قابــل کنتــرل شــد امــا ایــن کنتــرل در جهــت 

ــه معامــالت منفــی انجــام شــد.  ــا گرایــش ب متعادل ســازی ب
در خریــد و فروش هــای هفتــه جــاری اتفاقــات سیاســی کــه 
در منطقــه در حــال شــکل گیری اســت تعییــن کننــده اصلــی 
بــود. تاثیرگــذاری اتفاقــات تــا جایــی پیــش رفــت کــه پــس از 
حملــه ایــران بــه پایــگاه عین االســد کــه محــل اســتقرار نظامیــان 
از  جلوگیــری  جهــت  بــورس  نوســان  دامنــه  بــود،  آمریکایــی 
شکل گیری هیجانات منفی بیشتر به 2 درصد کاهش یافت. 
اظهارنظر درخصوص ادامه روند بازار سهام با توجه به اتفاقات 
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پیــش آمــده ســخت شــده اســت و هرگونــه پیش بینــی دربــاره 
آینــده بــازار ســرمایه بایــد بــا درنظــر گرفتــن عوامــل سیاســی 

زیــادی صــورت گیــرد. 

شاخص کل بورس در هفته سوم دی 

جمعه 13 دی 
خبر شهادت 

سردار سلیمانی 
رسید

367334 
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تأثیر جنگ های 
آمریکا بر بازارهای 

سهام آمریکا و نفت

بازار بین الملل
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بــه دنبــال شــهادت ســردار ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی در 
عملیــات تروریســتی آمریــکا در بغــداد، تنش هــا در منطقــه 
افزایش یافته و بازارهای مالی دنیا و حتی نفت و طال واکنش 
تروریســتی  عملیــات  ایــن  از  بعــد  دادنــد.  نشــان  اثرگــذاری 
شــاخص میانگیــن صنعتــی داوجونــز آمریــکا 6/0 درصــد معــادل 
233 واحــد افــت کــرد کــه بیشــترین میــزان افــت ایــن شــاخص 
ــوده اســت.  ــل مــاه دســامبر 2019 تاکنــون ب در یــک روز از اوای
ایــن در حالــی اســت کــه در دقایــق اولیــه بازشــدن بــازار ایــن 
 S واحــد افــت 360 واحــدی را تجربــه کــرد. همچنیــن شــاخص
P & 500 بــه ماننــد »داوجونــز« بدتریــن روز خــود در یــک مــاه 
اخیــر را ســپری کــرد و 7/0 درصــد افــت کــرد. قیمــت نفــت 4 
درصــد افزایــش یافــت و طــال نیــز بــه باالتریــن قیمــت خــود در 6 
مــاه اخیــر رســید. شــاخص دالر بعــد از ایــن رخــداد تروریســتی 

بــه پایین تریــن ســطح خــود در 9 هفتــه اخیــر رســید. 
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بــا نگاهــی تاریخــی بــه جنگ هــای آمریــکا در منطقــه و تأثیــر 
آن هــا بــر بازارهــای ســهام و همچنیــن قیمــت نفــت می تــوان 
الگویــی را اســتخراج کــرد کــه معمــوال بــا کمــی تفــاوت در اکثــر 
مــوارد در رویدادهــای مشــابه تکــرار می شــود. ابتــدا نگاهــی بــه 

برخــی از عملیات هــای آمریــکا در خاورمیانــه می پردازیــم. 

عملیات طوفان صحرا در سال 1991 
عملیــات طوفــان صحــرا کــه بــه »جنــگ اول خلیــج« نیــز معــروف 
اســت در اوایــل ســال 1991 )مــرداد 1369( رخ داد کــه طــی آن 
نیروهــای آمریکایــی بــرای بیــرون راندن ارتش صدام حســین از 
کویــت کــه بــه اشــغال ایــن کشــور درآمــده بــود عملیاتــی را آغــاز 
ــا عملیــات طوفــان  ــه جنــگ اول خلیــج فــارس و ی ــد کــه ب کردن
صحــرا معــروف شــد. دلیــل حملــه صــدام بــه کویــت بدهــی 30 
میلیــارد دالری عــراق بــه کویــت و تــالش بــرای بازســازی اقتصــاد 
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عــراق بــود کــه در جنــگ ایــران و عــراق نابــود شــده بــود. آمریــکا 
در ســال 1369 بــا ائتالفــی از کشــورهای دیگــر بــا مجــوز کنگــره 
آمریــکا بــه کویــت و ســپس عــراق حملــه کــرد و ارتــش عــراق را 

از ایــن منطقــه بیــرون رانــد. 
دو هفتــه مانــده بــه تصویــب کنگــره آمریکا برای انجام عملیات 
طوفــان صحــرا در ســال 1991 شــاخص S&P500 آمریــکا ســقوط 
ــی اســت کــه شــاخص  ــه کــرد و ایــن در حال 5 درصــدی را تجرب
میانگیــن صنعتــی داوجونــز بیــش از 5 درصــد و تقریبــا معــادل 
7 درصــد کاهــش یافــت. قیمــت جهانــی نفــت نیــز در آن زمــان 
حــدود 12 درصــد رشــد کــرد. امــا بــا ایــن حــال در زمــان آغاز جنگ 
هــر دو شــاخص مهــم بازارهــای ســهام آمریــکا شــروع بــه رشــد 

کردند. 
یکــی از بزرگتریــن ســقوط های تاریــخ نفــت در تاریــخ 17 ژانویــه 
1991 رخ داد، بــه طــوری کــه یــک روز بعــد از آغاز عملیات هوایی 
 S & آمریــکا قیمــت نفــت 33 درصــد ســقوط کــرد و شــاخص
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P 500 بــر خــالف قیمــت نفــت رشــد 3.7 درصــدی را تجربــه 
کــرد. شــاخص میانگیــن صنعتــی داوجونــز نیــز بعــد از ســقوط 
7 درصــدی رشــد خــود را آغــاز کــرد و در یــک مــاه پــس از انجــام 
عملیــات در اواســط فوریــه بــه حــدود 3000 واحــد رســید کــه 

معــادل رشــد 14 درصــدی تنهــا در خــالل یــک مــاه بــود. 

جنگ عراق در سال 2003 
جنــگ عــراق در ســال 2003 و در زمــان جــورج بــوش پســر آغــاز 
شــد. تــا قبــل از اینکــه حملــه هوایــی ایــاالت متحــده بــه عــراق 
در 19 مــارچ 2003 آغــاز شــود قیمــت نفــت در بــازه ســه ماهــه 
پیــش از آن تاریــخ تقریبــا آرام آرام در حــال رشــد بــود. قیمــت 
نفــت از اوایــل دســامبر کــه حــدود 18 دالر بــود در تاریــخ 18 
مــارس بــه 25 دالر رســید کــه معــادل رشــد 44 درصــدی قیمــت 
ایــن طــالی ســیاه بــود. در همیــن دوره شــاخص S & P 500 نیــز 

حــدود 11 درصــد افــت داشــت. 
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بعــد از اولتیماتــوم نهایــی جــورج بــوش پســر بــه صــدام حســین 
در تاریــخ 16 مــارچ 2003 در طــول یــک هفتــه قیمــت نفــت 24 
درصد افزایش یافت و شاخص S & P 500  در همین دوره 8 
درصــد رشــد کــرد و بخــش زیــادی از زیــان قبلــی خــود را بازیابــی 
کــرد. شــاخص میانگیــن صنعتــی داوجونــز نیــز در ایــن دوره و 
ــازه زمانــی  بــه دنبــال رشــد 8 درصــدی S & P 500 در همــان ب

رشــد 8 درصــدی را تجربــه کــرد. 

جنگ لیبی در سال 2011 
ــازه زمانــی یــک مــاه پیــش از مداخلــه آمریــکا در لیبــی در  در ب
تاریخ 19 مارچ 2011 شاخص سهام S & P 500 حدود 5 درصد 
افــت کــرد و در همــان زمــان قیمــت نفــت 12 درصــد افزایــش 
پیــدا کــرد. شــاخص میانگیــن صنعتــی داوجونــز در ایــن میــان 
یــک افــت 4 درصــدی را تجربــه کــرد. بعــد از اینکــه جنــگ لیبــی 
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آغــاز شــد، شــاخص S & P 500 تنهــا یــک روز بعــد از آغــاز 
عملیــات 1.5 درصــد افزایــش یافــت و تــا پایــان مــاه مــارچ رشــد 
ــا  ــز ب 4 درصــدی را از ســر گذرانــد و همینطــور شــاخص داوجون

یــک رشــد شــارپی تــا 4 درصــد افزایــش یافــت. 
قیمــت نفــت در هفته هــای بعــد از آغــاز عملیــات بــه افزایــش 
خــود ادامــه داد و تــا یــک مــاه بعــد از آن در تاریــخ اول آوریــل 
2011 بــه 128 دالر رســید و یــک نقطــه ی تاریخــی را ثبــت کــرد. 
بعــد از آن بــود کــه قیمــت نفــت آغــاز بــه افــت کــرد و تــا یــک 
مــاه بعــد از اینکــه شورشــیان کنتــرل کشــور لیبــی را بــه دســت 

گرفتنــد 24 درصــد افــت کــرد و بــه نزدیکــی 110 دالر رســید. 

الگوی افت و خیز شاخص های سهام در زمان 
جنگ های آمریکا و رویدادهای ژئوپلیتیک 

نگاهــی بــه رخدادهــای بــاال نشــان می دهــد زمانــی کــه آمریــکا 
حملــه را آغــاز کــرده پیــش از انجــام حملــه شــاخص های ســهام 
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آمریکا واکنش نشان داده و افت محسوسی را تجربه کرده اند 
اما به محض رخ دادن حمله ی آمریکا شاخص های سهام روند 
ــادی از زیان هــای  ــد و بخــش زی ــه کرده ان ــه رشــدی را تجرب رو ب
پیشــین خــود را جبــران می کننــد. تاریــخ نشــان داده اســت 
یکــی از مهمتریــن دالیــل رشــد شــاخص های ســهام افزایــش 
رشــد ســهام «هوافضــا» ی شــاخص S & P 500 و شــرکت های 
اسلحه ســازی اســت کــه معمــوال در ایــن شــرایط آغــاز بــه رشــد 
می کننــد و شــاخص ها را بــه همــراه خــود افزایــش می دهنــد. 

طبــق آمارهــای تاریخــی کــه منتشــر شــده اســت، در بــازه زمانــی 
یــک مــاه بعــد از حملــه آمریــکا در منطقــه شــاخص زیرصنعــت 
»هوافضــا«ی S & P 500 میانگیــن 1.5 درصــد رشــد داشــته 
 500 S & P اســت و این در حالی اســت که میانگین رشــد کل
و شــاخص داوجونــز در همیــن بــازه زمانــی زیــر 1 درصــد بــوده 
اســت. یعنــی شــاخص S & P 500 بــه طــور میانگیــن از ســال 
1983 در بــازه زمانــی یــک مــاه بعــد از عملیات هــای آمریــکا در 
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منطقــه 0.92 درصــد رشــد داشــته و شــاخص داوجونــز نیــز بــه 
طــور میانگیــن رشــد 0.85 درصــدی را تجربــه کــرده اســت. امــا 
خــود شــاخص زیرصنعــت »هوافضــای« S & P 500 بــه تنهایــی 
1.51 درصــد در همیــن بــازه زمانــی یــک ماهــه بــه طــور میانگیــن 
تاثیــرات  کــه  شــرکت هایی  جملــه  از  اســت.  یافتــه  افزایــش 
اسلحه ســازی  شــرکت های  می گذارنــد  شــاخص  بــر  عمــده ای 
مثــال  عنــوان  بــه  »رایتیــون« هســتند.  و  مارتیــن«  »الکهیــد 
شــرکت »الکهیــد مارتیــن« در ســال 1991 در زمــان جنــگ اول 
خلیــج طــی یــک بــازه زمانــی 3 ماهــه یعنی از اوایــل نوامبر 1990 
تــا اوایــل فوریــه 1991 رشــد 50 درصــدی را تجربــه کــرده اســت. 
یــا بــه عنــوان مثــال در ســال 2011 در جریــان جنــگ لیبــی ســهام 
ایــن شــرکت از قیمــت 69 دالر در اواخــر مــاه دســامبر بــه 81 
دالر در اوایــل مــاه فوریــه افزایــش یافــت کــه رشــدی معــادل 12 

درصــد در تنهــا بــازه زمانــی کمتــر از دو مــاه اســت. 
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افزایــش تنش هــای ژئوپلیتیــک و ایجــاد بی ثباتــی در جهــان 
معمــوال جــوی منفــی را ســرمایه گذاران بازارهــای ســهام منتقــل 
می کنــد و ریســک های ســرمایه گذاری افزایــش می یابنــد. در 
ایــن شــرایط طــال و همچنیــن »یــن ژاپــن« به مکانی بــرای حضور 
امــن ســرمایه گذاران تبدیــل می شــوند. بــه همیــن دلیــل نگرانی 
از افزایــش تنش هــا معمــوال خــود را پیــش از اتفاق هــا نشــان 
آمریــکا  نظامــی  عملیات هــای  آغــاز  محــض  بــه  امــا  می دهــد. 
ســهام شــرکت های اسلحه ســازی جــای نگرانی هــای ناشــی از 
تنش هــای ژئوپلیتیــک و بی ثباتــی را خواهنــد گرفــت و در ایــن 

شــرایط بازارهــا رونــد مثبتــی را تجربــه می کننــد. 
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جمع بندی 
بــا توجــه بــه بررســی شــرایط مشــابه و پاســخی 
در  بین المللــی  و  داخلــی  مالــی  بازارهــای  کــه 
مقابــل ایــن رویدادهــا از خــود نشــان دادنــد، 
در  ســرمایه  حفــظ  درخصــوص  تصمیم گیــری 
ایــن بــازار بــر عهــده صاحــب ســرمایه اســت. چرا 
کــه اســتراتژی معامالتــی هــر شــخصی متفــاوت 
اســت و برنــده ایــن بــازار شــخصی اســت کــه 
ــار مــوج  ــد و گرفت ــر قوانیــن خــود پایبنــد بمان ب

ــا فــروش نشــود.  ــد ی هیجانــی خری
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