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بورس

متعادلـی  وضعیـت  سـرمایه  بـازار   
خواهد داشت

وضعیـت کلـی بـازار سـرمایه بـا در نظر 
گرفتـن ایـن موضوع کـه چندیـن مولفه 
مختلـف در آن اثرگـذار اسـت، وضعیـت 
متعادلـی اسـت. ازجملـه مولفه هایی که 
بـر بـازار سـرمایه اثرگـذار اسـت می توان 
به اتفاقات حوزه سـوخت، سیاسـت های 
کان سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و 
عـدم شـفافیت درخصـوص هزینه هـای 
آتـی شـرکت های بـزرگ و در نهایـت آثار 

قیمت های جهانی اشاره کرد.
بـه عبارت دیگر بخشـی از سیاسـت های 
کان بـورس و اوراق بهـادار، دربـاره بازار 
پایـه اعمـال شـد و عامل خروج سـنگین 
به طـور  و  گردیـد  بـازار  از  نقدینگـی 
درخصـوص  شـفافیت  عـدم  همزمـان، 
هزینه هـای آتـی شـرکت های بـزرگ اعم 
از بهـره مالکانـه هزینه هـای سـوختی که 
عامـل  شـد  خواهـد  اخـذ  شـرکت ها  از 
بـازار سـهام  از  نقدینگـی  دیگـر خـروج 

بوده است.
فـوالد  همچـون  پیشـرو  سـهم  هـای 
مبارکـه، گل گهـر و چادرملو در کف قیمتی 

قرار دارند

گفت و گو: مرضیه ربی

حامد کارگر سامانی*، در گفت و گو با بازارشهر:

راهی جز حمایت از بازار سرمایه نداریم
علی رغـم اینکـه گزارشـات 6 ماهـه شـرکت ها 
عمومـا گزارش هـای خوبـی بود امـا وضعیت 
بـازار به طور کلی در شـرایط فعلـی، وضعیت 
رشـد جـدی  پیش بینـی  و  اسـت  متعادلـی 
درمـورد آن نمی تـوان متصور بـود مگر آن که 
اتفـاق خاصـی رخ دهد. یکی از ایـن اتفاقات 
می توانـد توافـق تجاری چین و آمریکا باشـد 
چـون توافـق تجاری ایـن دو کشـور، افزایش 
مصرف را در پی خواهد داشـت و قیمت های 
اساسـی  تغییـر  کامودیتی هـا،  و  جهانـی 
خواهنـد کـرد. ضمـن اینکـه در داخـل ایران، 
سـهم های موجـود در بـازار سـرمایه در کـف 
قیمتـی قـرار دارند و در شـرایطی هسـتند که 
بـرای خریـد از ارزندگـی کافـی برخوردارنـد. 
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سـهم های پیشـرو ماننـد فـوالد مبارکـه، 
گل گهـر، چادرملو در کف قیمتی هسـتند 
آن هـا  در  قیمـت  افزایـش  احتمـال  و 
متصـور اسـت ولـی قطعـا نکاتـی مانند 
ایـن  در  می توانـد  جهانـی  قیمت هـای 

سهم ها موثر باشد.
آن توجـه  بـه  بایـد  کـه  نکتـه دیگـری 
داشـت، موضـوع هزینه هایـی اسـت که 
شـرکت ها  ایـن  از  دولـت  آینـده  سـال 
اخـذ خواهـد نمود. از سـوی دیگر دولت 
مشـابه  بازارهـای  بـر  کمـاکان  بایـد 
کنترل هایـی را داشـته باشـد چراکـه اگر 
مجـددا ارز از کنتـرل خـارج شـود، قطعا 
شـاهد خـروج نقدینگـی از بازار سـرمایه 

خواهیم بود. 

رفتـن سـفته بازی  بیـن  از  تـا  هنـوز   
فاصله داریم

سیاسـت هایی کـه درخصوص بـازار پایه 
بـورس بـا هـدف کاهش ریسـک فعاالن 
و افزایـش شـفافیت موجـود اتخاذ شـد 
در واقـع باعث از بین رفتن سـرمایه های 
زیـادی شـد و عامـل خـروج نقدینگی از 
در  اگرچـه  تصمیـم  ایـن  گردیـد.  بـازار 
اصل و اسـاس درسـت بود امـا در روش 
اجـرا نیازمنـد تأمل بیشـتری بـود و باید 
به صـورت پلکانـی اجـرا می شـد تـا برای 
تصمیم گیـری بـه فعـاالن بـازار فرصـت 

داده شود. 
ابتـدا کاهـش دامنـه  ایـن تصمیـم در 
نوسـان بـازار پایـه را از 10 درصـد به یک 
در  امـا  بـود  کـرده  برنامه ریـزی  درصـد 
عملیـات  مـدل  اصاحـی  نسـخه های 
اجرایـی بـازار پایـه، دامنـه نوسـان به 3 
درصـد افزایـش یافت. آثار ایـن تصمیم 
بلکـه بـر روی  بـازار پایـه  بـر  نـه تنهـا 
بازارهـای بـورس و فرابـورس نیـز دیـده 
ایـن  در  اهمیـت  حائـز  نکتـه  شـد. 
خصـوص ایـن اسـت کـه اگـر هـدف از 
سـهم های  از  جلوگیـری  تصمیـم،  ایـن 
سـفته بـازی بـود ایـن هـدف بـه طـور 
کامـل محقـق نشـد چـون کمـاکان بـا 
در  بـازی  سـفته  سـهم های  از  بخشـی 
علی رغـم  کـه  هسـتیم  مواجـه  بـازار 
نبـود  و  قـوی  بنیادهـای  نداشـتن 
رشـدهای  قبـول،  قابـل  دارایی هـای 

جهشـی دارنـد. از ایـن رو سـفته بازی در 
بازار همچنان ادامه دارد.

در  مولفـه  مهم تریـن  شـفافیت   
بـازار  در  حاضـر  شـرکت های  رتبه بنـدی 

سرمایه
بین المللـی  اسـتانداردهای  اعمـال 
گزارشـگری مالـی )IFRS( کـه در جریـان 
اسـت قطعا به شـفافیت کمـک می کند. 
مهم تریـن مولفـه در رتبه بندی شـفافیت 
اسـت و علی رغـم اینکه در کشـور بورس 
فعـال اسـت موضوع افشـای اطاعات با 
مشـکل مواجـه اسـت بـه دلیـل اینکـه 
اسـتانداردها و ارکان و اسـلوب هایی کـه 
بـا  مطابـق  گزارش هـای حسابرسـی  در 
لـذا  نیسـت  جهانـی  اسـتانداردهای 
تطبیـق دادن آن هـا نیـز مقدور نیسـت. 
تسـریع  مولفـه،  مهم تریـن  بنابرایـن 

اتفاقاتی اسـت کـه به افزایش شـفافیت 
کمـک می کنـد و این موضـوع در حیطه 

اختیارات قانون گذار است.

میـان  در  سـرمایه  بـازار  نفـوذ   
خانواده های ایرانی پایین است

اگـر بـه دنبال حفـظ اشـتغال پایـدار در 
در  درآمدهـای خـرد  افزایـش  و  کشـور 
جامعـه هسـتیم، راهـی جـز حمایـت از 
بـازار سـرمایه نداریـم. بنابرایـن بهتـر آن 
اسـت کـه در حـوزه آمـوزش و فراگیـر 
کـردن بـازار سـرمایه به صـورت واقعی و 
نه از منظر شـعار فعال شـویم. در آمریکا 
و سـایر کشـورها نفوذ بازار سـرمایه را در 
خانواده هـا می تـوان بـه عینـه دیـد در 
حالـی کـه در ایـران نفـوذ بازار سـهام در 

میان خانواده ها ضعیف است.
بـرای  اسـتارت آپ هایی  دنبـال  بـه  اگـر 

توزیـع درآمـد در جامعه هسـتیم، می توان با 
درمـورد  فضاسـازی  و  بسترسـازی  آمـوزش، 
و  سـرمایه ها  بـورس،  از  ناشـی  درآمدهـای 
دارایی هـای خرد را به این سـمت سـوق داد. 
بدیـن طریق سـرمایه مولد بسـیاری از صنایع 
ج  تامیـن شـده و از بحـران بانک هـا نیـز خار
می شـویم. مسـئله بانک هـا بـرای کشـور یک 
بحران اسـت و سیاسـت تشـویق مـردم برای 
بـردن نقدینگـی خـود بـه بانک هـا سیاسـت 
غلطـی بـوده اسـت و اگـر روزی فرا برسـد که 
بانک هـا بخواهنـد بـه تعهـد خـود در قبـال 
جامعـه و مشـتریان عمـل کننـد بـا مشـکل 

جدی مواجه خواهند شد. 
پـس منابـع بایـد بـه سـمت بـورس هدایت 
شـود چـون نه تنهـا نقدشـوندگی آن افزایش 
می یابـد بلکـه پـول ارزان قیمـت در اختیـار 
در  را  آن  آثـار  و  می گیـرد  قـرار  تولیدکننـده 

تولید ملی خواهیم دید.

جهـان  عامـل  مهم تریـن  خام فروشـی   
سومی شدن کشورها

نکته پایانی در مورد رونق تولید اسـت. کشـور 
دارای  صنایع معدنـی  و  معـدن  حـوزه  در 
مزیت هـای رقابتی خوبی اسـت و می بایسـت 
در ایـن حـوزه متمرکز شـد. امروز خام فروشـی 
در دنیـا به عنـوان مولفه ای بـرای اطاق عنوان 
جهـان سـومی به کشـورها قلمداد می شـود و 
قابلیـت  کـه  کشـوری  عنـوان  بـه  ایـران 
فعالیت هـای صنعتـی را در زنجیـره ارزش بـه 
خصـوص در بخـش معـدن داراسـت بایـد در 
ایـن ارتبـاط با تدبیـر و احتیاط بیشـتری عمل 
و  سـرمایه  بـازار  از  می تـوان  ضمنـا  نمایـد. 
شـرکت های  تـا  کـرد  اسـتفاده  آن  ابزارهـای 
مختلفـی تاسـیس و زنجیره های پایین دسـت 

صنایع و کامودیتی های دیگر ایجاد گردند. 
* کارشناس مسائل اقتصادی

اگر به دنبال حفظ اشتغال پایدار در کشور و افزایش درآمدهای 
خرد در جامعه هستیم، راهی جز حمایت از بازار سرمایه نداریم. 

بنابراین بهتر آن است که در حوزه آموزش و فراگیر کردن بازار 
سرمایه به صورت واقعی و نه از منظر شعار فعال شویم
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