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مقدمه 

 یکردن محل دایپ ها،متیهمه جانبه ق شیو افزا 97 نیدر فرورددر دوسال گذشته به خصوص پس از جهش قیمت دالر 

ما یبرا یا دسرررت کف  ار ارزش گذارهیسرررر هدف افزایش ارزش دارایی  با   نیتراز مهف یکیبه در برابر تورم، آن ی 

سال نیز بورس در این میان همزمان با افزایش نرخ ارز و تورم، شده بود.  لیمردم تبد یهادغدغه شد 9۸در  بزرگ را  یر

سدر این  یدرپیپ یهایرکورد زنبه طوری که تجربه کرد  سهام گرانلیاز تحل یاریبازار، ب شگاتو  و با  زده کردداران را 

را با یک بازدهی خیره کننده برای سهامداران به پایان  9۸توانست سال  های متعدد سیاسی و غیرسیاسی،وجود ریسک

با وجود شیوع ویروس کرونا  9۸که در اواخر سال به طوری ؛بگذاردیادگار به  شسهامداران یبرا یخوب اریو سال بسبرساند 

های معتبر دنیا، بورس ایران همچنان و بازارهای جهانی و افت شرراخب بورسدر چین و تاثیر آن بر اقتصرراد این کرررور 

شاخب بورس که ابتدای سال   تی بعد از گذشت کمتر از یک ماه و سرایت این ویروس به ایران، .روندی صعودی داشت

بر قله نهایتا  و در گرما گرم مبارزه با کرونا در کرررور، شرراخب در پایان سررال ،هزار وا دی آغاز کرده بود 1۸0را با رقف 

ستاد. 512 شدن همهبا از طرفی  هزار وا دی ای صاد و تجارت ، جهانکرونا در  روسیوگیر  شدید قیمت نات، اقت کاهش 

شدند تا جائی یمال یبازارهاجهانی و  شدید  صادکه  دچار بحران  سان اقت شنا شی ا ،یبه اعتقاد کار ز ریسرک بحران نا

صاد جهان کیتوان وقوع یمرا کرونا  روسیو سان با توجه  اعالم کردند. یرکود در اقت شنا در این زمان انتظار و تحلیل کار

ه های جهانی و کاهش شرردید تقا ررا در بازارهای جهانی ببه اتااقات ناشرری از کاهش شرردید قیمت نات و سررقو  بورس

صنایع و تولید  شد بورس ایران کمی آرام ،شدبینی میپیشخاطر مبارزه با کرونا و تعطیلی  شودآهنگ ر خالف اما بر ؛تر 

رکوردهای باور نکردنی که چندین برابر یشاخب روند صعودی در پیش گرفت تا جائ 99تصور از همان ابتدای کاری سال 

شاخب به مرز یک شت و هف اکنون  ست.  از خود برجای گذا سیده ا موافق و مخالف های در این بین نگاهمیلیون وا د ر

و نسبت به ریزش آن تا برخی از کارشناسان این و عیت را خطرناک  ؛توان در این راستا مورد توجه قرار داد: نگاه اولمی

 :شرکت و  ۶۵۰که  یبازار یبرا« حباب»استفاده از واژه  موافقان رشد بورس معتقدند، در بورس حباب وجود ندارد

 نیبنابرا شود،یمتاثر م گرید یاز بازارها هی. بازار سرماستیو درست ن قیدارد، دق گذاریهیصندوق سرما نیچند

کد  افتیدر یهاصبب  ر،یال اخسبب(ی ی)طال، ارز، مسبب(نط ط یزموا یباالتر بازار بورس نسبببت به بازارها یبازده

 کندمیروزها به رشد بورس کمک  نیکه ا باشندیم یلیاز جمله عوامل و دال و ... سهام عدالت یآزادساز ،یبورس

 . میهست هیبه بازار سرما ینگیسابقه نقد یو شاهد ورود ب

شاخصشن جادیا یمعتقدند؛ رونق مخالفان شاخص در بورس  گونهنیها اده که  شد  ستند، لذا  ر شد ه در حال ر

 الوقوعبیحباب بازار بورس قر دنیترک نیاست و نه رشد صنعت و اقتصاد کشور. بنابرا یبازسفته لیبه دل شتریب

  است.

ش(ن یمثبت و منف یاز اظهارنظرها یجدا سگفت دیبورس با هاییدرباره رکورد سترده مردم از بورس،: ا  تقبال گ

کشببور در او   یو اقتصبباد یاسببیسبب مثبت از چشببم انداز یعموم یابیو ارز تیمردم با حاکم یاز همراه تیح(ا

و  یاجتماع یو رکود در فضا اسیو  یدیاثر بودن پمپاژ ناام یاز ب یگرینشانه د نیدارد. همچن داتیو تهد هامیتحر

 است،  یاقتصاد



 

   3 
 

مانند افزایش نرخ ارز، کاهش های اقتصادی و برخی نیز این رشد را با توجه به برخی مولاه دهندچند ماه آینده هردار می

وا د تا  هزار 500و  ونیلیم کیبه رسررریدن شررراخب و از  دانندقیمت نات و رکود در بازارهای موازی دیگر طبیعی می

 .   سخن می گویندتابستان تا پایان  یسال و  ت یانتها

 لیبه دل رررتریشرراخب در بورس برشررد دانند و معتقدند؛ بابی می برخی از صررا ن نظران رشررد بورس را در نگاه دوم؛ 

یدگاه همزمان با این د .است الوقوعنی باب بورس قر دنیترکبنابراین است و نه رشد صنعت و اقتصاد کرور.  یبازساته

صررندو   نیشرررکت و چند ۶50که  یبازار یبرا«  باب»اسررتااده از وا ه  ، معتقدندبرخی کارشررناسرران نیز با رد  باب

ست ن قیدق ؛دارد یگذارهیسرما سرما و ستیو در سود بانکبنابراین  .شودیمتاثر م گرید یاز بازارها هیبازار  از  یکاهش 

نی مب ،در این بین نگاه سومی نیز وجود دارد .بهتر است یگذارهیسرما یهافرصت یعلل اقبال مردم به بورس و جستجو

 هیبازار سررررما ندیگویم یطور کلکه به یاز کسررران دیباکنند و معتقدند بر اینکه وجود  باب را در بورس تهران رد نمی

های در بورس نیز  این  باب بیرررتر در شرررکت باب وجود ندارد؟ ، خودرو و طال در بازار امالک ایآ دیپرسرر باب دارد، 

شرکت سهام  ست و برخی افزایش قیمت  سی توجیه فنی دارد.کوچک ا ساس این گزارش تالش  های بور ا بدارد برهمین ا

های موجود در را به ریسکگذاران های مخالاان و موافقان صعود یا سقو  ا تمالی بورس، توجه سرمایهاستخراج دیدگاه

 من اینکه نباید از تصمیف و  مایت دولت در پرتیبانی از بازار سرمایه نیز غافل ماند و در شرایط  ؛شنا سازدآاین بازار 

 «جهش تولید»های واقعی مولد برای تحقق شررعار سررال هدایت آن به بخش کنونی بهترین امکان برای جذب نقدینگی و

 بورس اورا  بهادار است.

 بازار سرمایه  رشد و مخالفان نظرات موافقان

 رشد بازار سرمایهنظرات موافقان  -الف

سی نظرهای سرمایه با برر شد بازار  سایت موافقان ر سیاری از آنها ها و کانالدر  شد که ب رخب  ضای مجازی م های ف

شمار یبرا یخال تیظرفی، وجود جانیدور از هو به یعیطب تیو ع مایت دولت، رد  باب در بورس،  صعود در   یادامه 

 موافقاندانند. لذا تالش شد تا در جدول زیر به برخی از نظرهای و ... را ناشی از شرایط کنونی جامعه می هااز سهف یادیز

 در این راستا بپردازیف:

 

 سرمایهبازار  رشد  وافقانمنظرات  -ب

 منبع محتوا ردی 

 ران،یرررعصررررررر ا داند. یم هیدولت را موجن رونق روزافزون بازار سرما تی ما: یکارگزار یاز شرکتها یکیعامل  ریمد یرباط یمهد 1

14/2/99 

ینوسانات بورس را م یو جلو کندیم هیدر بورس را تغذ دیخر یدر بورس هف مازاد تقا ا عر ه شستا :اقتصاددان الز،یل دیسع 2

ست که عر ه . ردیگ سنگ کیسهام شستا در بورس از آن رو خوب ا دارد که اگر  جوددر جامعه و الیو ر ینگیاز نقد ینی جف 

 .شودیم یاقتصاد یها وزه ریجذب بورس نرود موجن تورم در سا

 29/1/99فرارو، 

ن همچنا ی شستاهاشرکت نیعمده ا استگذاریدرست است که هنوز س :هیبازار سرما لگریکارشناس و تحل صدریبن نیر سیام 3

ها ناچارند به سررهامداران خرد گزارش دهند. دولت خواهد بود، اما با ورود سررهامداران کوچک، مسرر والن و  اکمان آن شرررکت

 .شودیدر آن شرکت م یتیو  اکم یتیریفرهنگ مد رییبه مرور باعث تغ اهاجبار نیانجام دهند. ا یسازها ناچارند شاافشرکت

 29/1/99فرارو، 

بر  کندیم یعیکه بورس رشد سر ییهانبودن بازار در دوره ایبودن  ی: معموال بحث  باب، کارشناس بازار سرمایهنژادفیابراه یعل 4

بورس تهران  باب وجود دارد.  تیکه بتواند من را قانع کند در کل امدهیند یلیهنوز تحل .شرررودیو داغ م افتدیها مسرررر زبان

 کند.   شزیبازارها، بازار ر ریسا تیجذاب ای یرونیب یهامثال شوک ،یلیبه هر دل یباشد ول داشتهممکن است در بازار  باب وجود ن

جارت  مه ت نا ته  ها

 14/2/99فردا، 
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بازار  یروزها نیکننده رشررد ا هیتوج تواندینم یادیبن یهاموئلاه: بورس تهران رهیمد أتیعضررو ه ر،یمحمودر ررا خواجه نصرر ۵

شد بلکه فقط نقد هیسرما سرما ینگیبا سرما یبرا گذارانهیو تالش  سرما یهاهیورود  رمگ هیخود به بازار  شد چ  نیر ایباعث ر

 بازار شده است.

 22/2/99ایرنا، 

سن ۶ ضو کم، نژادمحمد   صاد ونیسیع سرما ینگیدولت از  ورود نقد تی ما: مجلس یاقت را  ینیبخوش جادیا نهیزم هیبه بازار 

 بازارشد. نیخود به ا یهاهیورود سرما یو اعتماد فعاالن بازار برا لیبازار فراهف کرد که باعث تما نیدر معامالت ا

 22/2/99 رنا،یا

قط در ف ،ها وجود ندارد باب در همه سهف هیبازار سرما یمعامالت کنونمجلس: در  یاقتصاد ونیسینژاد، عضو کممحمد  سن 7

وجود  یبزرگ  باب یهااما در شرکت ،ترکدی باب آن م یکه به طور  تف بعد از مدت فیکوچک شاهد  باب هست یهاشرکت

 .کندینم دیها را تهدنوع سهف نیمعامالت ا یندارد و خطر

 22/2/99 رنا،یا

سهام ،یدلبر یمهد 8 شناس بازار  شرا: کار صنا ریاز فعاالن بازار از  باب فراگ یهر چند برخ یفعل طیدر  سهام و  س عیدر   یبور

ست که ا نیا تیاما واقع ند،یگویسخن م صنا یداد. همواره برخ فیبه کل بازار تعم توانیمهف را نم نیا ستند که  عیسهام و  ه

 .شوندیخود معامله م یباالتر از ارزش ذات

دنررریرررای برررورس، 

14/2/99 

س: رانیا مهیبورس ب یکارگزار رعاملیمد ،یمحمود رباط یمهد 9 ران از و ع یکنون طیشرا یبرر از  دورو به یعیطب تیبورس ن

سهام در  ال  ا ر متاثر از فاکتورها جانیه ضا یمهف و واقع یدارد؛ بازار  سیس یدر ف صاد یا شرا یو اقت متعادل و به  طیدر 

سرررهام  یبرخ انیم نیبازار وجود ندارد. در ا نیدر ا یجانیه یهازشینه رشرررد و نه ر کهیطور. بهکندی رکت م جانیدور از ه

سهام که چند وقت اخ یهاشرکت ضا ریبزرگ فعال در بازار  شد و افزا یاز ف سب زیبودند، ن عقن مانده متیق شیر  یبا اقبال ن

 دار باشد.بزرگان بازار ادامه هیاقبال از نا  نیا رسدینظر مروبرو شده و به

دنررریرررای برررورس، 

14/2/99 

سپه یکارگزار رعاملیمد ،ثابت فیعظ 1۰ شرا بازار: بانک  رکل و تهد گونهچیو ه بردیسر مبه یعیطب طیسهام در   نیا یبرا یدیم

را تجربه کرده است.  یو بلندمدت یکه بازار رشد نسبتا طوالن دهدینران م ریبورس در مدت اخ تیو ع یبازار وجود دارد. بررس

به  دست گذارانهیسرما انیسهام م یبرخ وسود کنند  ییسهامداران اقدام به شناسا یبرخ یطیشرا نیاست که در چن یعیطب

  باشد در جهت کاهش سرعت رشد شاخب کل بورس. یمو وع عامل نیا نیترت نیدست شود. به ا

دنررریرررای برررورس، 

14/2/99 

بر روند بازار سررهام، رشررد ارزش معامالت  رگذاریمولاه مهف و تاث کی انیم نیا دربانک سررپه:  یکارگزار رعاملیثابت، مد فیعظ 11

تداوم  یبرا یپرتوانه مناسب تواندیعامل م نیدارد و ا انیدر بازار جر یادیز ینگینقد فیشاهد هست کهیطورخرد روزانه است. به

ید برش یروندها عتایاست. طب هیبازار سرما تیو ماه ذاتاز  یاصل یعنوان کرد که نوسان جزئ دیرشد بازار سهام باشد. البته با

عنوان کرد  دی. در مجموع باردیبازار شکل بگ نیدر ا ییهانوسان دیو با کاهدیبازار سهام م تینزول چند روزه، از جذاب ایو  وقاه

 مثبت در انتظار آن است. یاندازچرفندارد و  یمرکل یکه بازار سهام از لحاظ ساختار

دنررریرررای برررورس، 

14/2/99 

 یدر روزها ژهیوشاخب کل بورس به یهایبازار سهام و رکوردشکن یاصل یهارشد مولاه: هیکارشناس بازار سرما،یداراب ونیهما 12

 یگذارهیرماافراد به س لیاقتصاد تما یکنون طیدر اقتصاد کرور است. در شرا ینگی جف نقد شیافزا ریتحت تاث نیرتریب ر،یاخ

رف م شیامن ب یدر بازار شته به چ ست که باز یدر  ال نی. اخوردیاز گذ ورود  یبرا یتیجذاب زین نیرق یگذارهیسرما یارهاا

 ورود افراد به بورس شده است. شیدر جهت افزا یعامل نیندارد و ا گذارانهیسرما

دنررریرررای برررورس، 

14/2/99 

 ینخست سال جار مهیدر ن یدرصد 27.1 ینگیاعالم شده در خصوص رشد نقد ی: آمارهاهیبازار سرما ،کارشناسیداراب ونیهما 13

به  ازیمو رروع ن نیرا رقف زده اسررت. ا یآت یهادر ماه یفعاالن اقتصرراد یاز سررو دیخواهد بود که انتظار تورم شررد یعامل زین

است که  یبازار سهام تنها بازار انیم نی. در اکندیم انیاز گذشته نما شیبباشد را  یامن که سپرتورم یدر فضا یگذارهیسرما

سن طیشرا نیچن سو یگذارهیسرما نهیگز نیتررا دارا بوده و منا  جف و ارزش معامالت  شیشاهد افزا گرید یخواهد بود. از 

ده در ش جادیبر رونق ا یدیاست که تاک یگرید رگذاریعامل مهف و تاث زی. رشد معامالت بورس کاال نفیروزانه در بازار سهام هست

سرما ست. امر هیبازار  صاد یدیتول یهاتیفعال شیکه افزا یا شت. ا یو رونق اقت شده تا  اردمو نیرا به دنبال خواهد دا سبن 

 جبران شود. یسال جار ییماه ابتدا 4-3 یاز رکود جامعه ط یبخر

دنررریرررای برررورس، 

14/2/99 

همچنان  ریاخ یو با وجود رشدها بردیخود به سر م یعاد طیبازار سهام اکنون در شرا: هیکارشناس بازار سرما ،محمد نوربخش 14

به عنوان دو  یجهان یهامتیبازار ارز و روند ق گر،ید یها را دارد. از سواز سهف یادیز یادامه صعود در شمار یبرا یخال تیظرف

صل یبازو س مدت به ناع نیا ی رکت بورس ط یا رف رکت کرده یسهام بور برخوردارند. دالر با  یانداز مثبتاند و  منا از چ

دامن زده و  یانتظار مبه تور گذار،اسرتیآن توسرط سر یمورد انتظار بودجه در سرال بعد و ا تمال جبران پول یتوجه به کسرر

 دیتن خروج شررد گر،ید یارز به روند رو به رشررد بورس کمک کند. از سررو ی رکت صررعود تیدر  ررمن تقو تواندیم نیبنابرا

رور هف عامل هیسرما ست که دالر را باال خواهد برد.  من ا یاز ک  یمثبت یهاگنالیس ریاخ یهاهف در هاته یبازار جهان نکهیا

 ارسال کرده است.

دنررریرررای برررورس، 

14/2/99 

 لیکه بازار سهام همچنان از پتانس دهدیصورت گرفته نران م یهایبررس :هیسبدگردان پاداش سرما رعاملیمد ،کوروش شمس 1۵

س یبرا ییباال ست. برر شد برخوردار ا سرما یادامه ر سبت ارزش بازار  سبت ارزش بازار  ،ینگیبه نقد هیسه مولاه از جمله ن ن

 ایبه دنبال دارد. نقا  اوج  یجالب جیاتا کنون نت 91از سال  هیبازار سرما ینسبت مطلق ارزش دالر نیو همچن GDPبه  هیسرما

ران م ی رکت عاد نیافت و همچن ک،یهمان پ سه مولاه مزبور ن سرما دهدیبازار طبق  چه از لحاظ  هیکه در  ال  ا ر بازار 

ارزش بازار )بورس و  نیانگیاسررراس م نیبر ا ندارد. یدارد و  باب ررررتریرشرررد ب یهمچنان جا یو چه از لحاظ دالر ینگینقد

دنررریرررای برررورس، 

14/2/99 
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 دود  ینگیدرصررد بوده اسررت. در  ال  ا ررر نسرربت ارزش بازار به نقد5۶در  دود  یبازه زمان نیا یط ینگیفرابورس( به نقد

ست. ا70 صد ا ست که ک یدر  ال نیدر سرما کیا رور در  ال بزرگ هیبازار  صاد ک ست و ا در کل اقت بازار همچنان  نیشدن ا

مو وع بدان معناست که رشد بازار سهام ادامه خواهد داشت و  نیدار است. ابرخور رتریرشد ب لیاز پتانس ،ینگینسبت به نقد

 یگذارهیسرما یمواز یبازارها گرید گرید یبود. از سو فین بازار خواهیبه ا دیجد یهاو جذب پول ینگیهمچنان تداوم ورود نقد

از  ینگیکوچ نقد تواندیکه م یمناسن همراه است. امر یهارساختیبا توسعه ز هیو در مقابل بازار سرما برندیدر رکود به سر م

فروش  یو برنامه دولت برا 99با توجه به بودجه سرررال  نیداشرررته باشرررد. افزون بر ا یرا به بورس در پ یمواز یبازارها گرید

صندو  نیاز  جف اورا ، ا یتوجهقابل سعه   زیمو وع ن نیشت. افعال در بازار را به دنبال خواهد دا یگذارهیسرما یهاامر تو

 . دهدیم دیتبع رشد بورس را نوها و بهرشد صندو 

ضو ه یگذارهیسرما ریمد ،یفتح اریماز 1۶ س نیع در: ساعت بازار لگرانیشرکت تحل رهیمد  تیو ع ستی ال  سیس یفعل ا  تگذارا

نترل نرخ دالر ک یبرا یصرفا سرکوب استیگرفتن س شیدر پ یبرا یلیتما دیباشد، نران داده که شا یکه همانا بانک مرکز یپول

وجود دارد.  فیمال نیارز با شرر نیرشررد دالر، ا تمال رشررد ا یبودجه و منطق  اکف برا یبا توجه به کسررر انیم نیندارد. در ا

سرما یهالا شرامو وع را درک کرده نیا یبه خوب زین هیبازار  صاد منته تواندیکه م یطیاند.   نیشود. ا یبه ادامه رونق در اقت

ست. به ا دهدیرخ نم یصنعت داتیبار بر محور تول نیرونق اما ا س نیترت نیو تنها با تورم ممکن ا ستیاگر  شد  یارز ا همان با

 توانینم ال  ا ر هر چند  در ادامه دهد. فیمال نیرشد با ش ریهمچنان به  رکت در مس تواندیم هیکه ذکر شد، بازار سرما

صنا یدر برخ یمتیمنکر  باب ق شد اما همچنان  شرکت عیسهام موجود در بورس تهران  س ییهاو   لیوجود دارند که از پتان

 برخوردارند.  رتریرشد ب

بررررازار بررررورس، 

14/2/99 

یکاالمحور قرار م عیکه در زمره صنا هیبزرگان بازار سرما ژهیها به وگروه تیاکثر یبرا: هسرمای بازار کارشناس، آرا یمحمد گرج 17

 نیمحصوالت منجر به رشد فروش محصوالت شده است. در ع هینرخ پا شیافزا جهیتقا ا در بورس کاال و در نت شیافزا رند،یگ

سبت به توافق م صاد انی ال بهبود انتظارات ن سر م یها در جنگ تجارکه مدت کایو آمر نیچ یدو قدرت اقت تقا ا  برند،یبه 

. در داده است شیافزا زیموجود در بازار سهام را ن ینیبمو وع خوش نیکرده و هم رتریرا ب یمیفلزات و محصوالت پتروش یراب

 زین عیصنا نیا رمجموعهیسهام ز تیبازار همچون بانک و خودرو بر جذاب یهاگروه یدر برخ هیسرما شیمو وع افزا انیم نیا

ست. ساز تیآورد چرا که همچنان و ع انیسهام را به م متیشدن ق یشائبه  باب توانیرو به نم نیاز ا افزوده ا عمده  یسود

 مطلوب است.  یسهام یهاشرکت

بررررازار بررررورس، 

14/2/99 

ض 18 سرما ،عباد یمرت شناس بازار  ران م ریاخ یبورس در روزها تیبه و ع ینگاه: هیکار شد  یبازار هنوز جا تیکه کل دهدین ر

بزرگ بازار  یهاسررهف انیم نیخصرروص در ابازار سررهام به کار برد. به تیکل یعنوان  باب را برا توانینم نیترت نیدارد و به ا

شد چندان س نینکردند و ا یر شد ب لیگروه همچنان از پتان  یاو در هر دوره یدر هر بازار ترقیبرخوردارند. به عبارت دق رتریر

شان یتعداد صطال ا  باب متیق سهف وجود دارند که باالتر از ارزش خود  تیبه کل فیتعم لیدل نیا یاند ولشده یگرفتند و ا

 عیوزکه ت ییهااقبال به سهف فیبرو کیسال نزد انیسال  داقل مثبت باشد و هر چه به پا انیتا پا تواندیم بورس .ستیبازار ن

 خواهد شد. رتریسود مجمع دارند ب

بررررازار بررررورس، 

14/2/99 

 

سان یمهد 19 سرما ارشناس،کیسا صالح وجود  دیبا یبعد از هر رشد یول .در بازار وجود ندارد ی باب چیه طیشرا نیدر ا :هیبازار  ا

شد تا بازار برا شته با شد بعد یدا شت یآمادگ یر شد. در ا هدا سهام به  نیا دیبا عتایطب انیم نیبا شود و  موارد در بازار درک 

 یرگذاریتاث یهامولاه انیم نیدر ا همراه است. یمتید گاه با اصالح قموار نیسهامداران دست به دست شود که ا انیاصطالح م

 نیکه ا یوجود دارد که تا زمان یهمچنان ابهامات انیم نیدر ا یبوده ول هیبودجه به ناع بازار سرررما طیدر بازار وجود دارد. شرررا

 نیبا توجه به ا ابازار صحبت کرد. ام یاز روند آت تیبه قطع توانی( رفع نرود، نمیاتیمال یهاتیو معاف اتیابهامات )از جمله مال

 زین یمدت اصررال در کوتاه دیدر بلند مدت خواهد بود. هر چند شررا ژهیودر انتظار بورس به یانداز مثبتموارد همچنان چرررف

 است. هیاز ذات بازار سرما یجزئ زهایافت و خ نیا یمترصد بازار باشد ول

بررررازار بررررورس، 

14/2/99 

خصوص رشد به نیبازار دارد. ا نیا یبازار سهام نران از رشد واقع یکنون طیشرا یبررس: هیکارشناس بازار سرما ،یدرخران دیسع 2۰

سعه ز یهاطرح یشاهد اجرا ریاخ یهاسال یکه ط محوریتیبزرگ و کامود یهاشرکت یبرا بودند که در  ال  ا ر  یادیتو

 متیق شیافزا ریتاث دیبا گرید یاز سو گذار باشد. ریثآنها تا یدر روند سودآور تواندیماست و  یبردارها در آستانه بهرهطرح نیا

شد ق سهام را ن یجهان یهاتیارز و ر سودها تواندیم یهامولاه نیمورد توجه قرار داد. ا زیبر بازار  ها را با شرکت یآت یبرآورد 

س یهاشرکت نکهیبا توجه به ا انیم نیهمراه کند. در ا یریروند افزا شد یبرا یرتریب لیبزرگ فعال در بورس پتان ارند، د ر

سهام در فاز آت رودیانتظار م شد بازار  شد. در  الشرکت نیا هیشاخب کل بورس از نا  شیو افزا یر شد قبل یها با بازار  یر

شرکت س یهاسهام عمدتا بر محور  سط بور خود عبور  یدر  ال  ا ر از ارزش ذات هاشرکت نیاز ا یبود، برخ یکوچک و متو

 است.  دهیرس ترهازرگاست و االن زمان رشد ب کرده

بررررازار بررررورس، 

14/2/99 

 ی باب ونهچگیه یفعل طیبازار سهام در شرا: نینو هیسرما نیتام یگذارهیشرکت مراور سرما یگذارهیسرما ریمد ،یمانیسل نایس 21

به نرخ بازده مورد انتظار  یابیدسرررت زین یروند نیچن لیتررررک یهاعلت نیاز مهمتر یکیبوده و  یعیندارد. رشرررد بورس طب

ست؛ در  ال  ا ر بازارها گذارانهیسرما سر م یمواز یدر بورس ا سهام  رف ب برندیدر رکود به  سو پتا رتریو تنها بازار   لین

 کماکان به سرررمت بورس ینگیتازه و نقد یهاپول نیترت نیدارد. به ا گذارانهیتحقق نرخ بازده مورد انتظار سررررما یبرا ییباال

بررررازار بررررورس، 

14/2/99 
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دار ادامه زین ندهیصررورت گرفته در بازار ارز و طال، در سررال آ یهاینیبشیروند با توجه به پ نیا رسرردی رکت دارد و به نظر م

ا روند ممکن است ب ی تدولت کنترل شده و  یها از سوسقف سود سپرده زین یبانک ستفیدر بازار پول و س گرید یسو از باشد.

 یهاپول نیجذاب نبوده و ا گذارانهیسرررما یبرا گریدر بانکها د ینگیو  ار نقد ینظام بانک نیترت نیهمراه باشررد. به ا ینزول

سهام  رکت خواه زیتازه ن سمت بازار  سال یباق یهاماه نیدر ا ینگیمرتبط با  جف نقد عیصنا انیم نیا درکرد. ندبه   مانده 

 برخوردار هستند.  یرتریرشد ب لیاز پتانس یجار

و  یرونق اقتصراد لیاسرت که به دل یبورس رشرد یرشرد واقع: سراز یآت یوا د آموزش کارگزار رمدی،نژاد یپرروتن مررهور 22

شد. ا دیتول شیافزا شده با شد فعل یدر  ال نیواقع  ست که ر ست. با ا هامتیق یا سهام مرهون تورم به وجود آمده ا  نیدر بازار 

لحاظ فاندامنتال از  ازموجود در بازار  عیاز سهام و صنا یاریشده است چرا که همچنان بس یگات که بورس  باب توانی ال نم

 برخوردارند.  هامتیق رتریرشد ب یالزم برا لیپتانس

بررررازار بررررورس، 

14/2/99 

بازار دارد و با توجه به  نیا تیدر کل یبورس نران از رد هرگونه  باب ریاخ یصعود روند: هیکارشناس بازار سرما ،ی داد مانیپ 23

شد واقع تیبا قطع توانیبوده، م رگذاریبازار تاث نیبر ا ریاخ یکه در روزها یگانه مهم5موارد  صحبت کرد. یاز ر سهام   در بازار 

 شیمثبت بر بورس ارسال کرد. افزا یگنالینات، س یجهان متیق شیبه خصوص افزا یجهان یدر بازارها متیگام نخست رشد ق

ر موج ب زین یاسرریاز تحوالت سرر یاختهیوگربر رشررد بورس بود. اخبار مثبت جسررت رگذاریتاث یهامولاه گریاز د زیارز ن متیق

 یگذار بر بازار دانست؛ در  ال ریتاث گنالیس نیبتوان مهمتر دیعامل چهارم را شا ینبود. ول ریتاثیبشده در بورس  جادیا یصعود

سرما فرضشیپ س هیفعاالن بازار  سبت به ال نانهیبدب اریب سال  حهین  ریمو وع و تاث نیبابت ا یادیز یهایبود و نگران 99بودجه 

رار بودجه ا جادیآن در بازار ا شد و نگران نیشده بود که با انت  شیافزا تیو در نها ینیبخود را به خوش یجا هایموارد برطرف 

بازار کامال  ریوجود ندارد و رشررد اخ ی باب چیبازار سررهام ه تیکه در کل شررودیمررراهده م نیترت نیبه ا تقا ررا در بورس داد.

 اند. خود فاصله گرفته یسهام از ارزش ذات یبازار برخ اتیعنوان کرد که در جزئ دیبوده، البته با یمنطق

بررررازار بررررورس، 

14/2/99 

چرا که عمده رشد نرخ ارز ا تماال در  فیرا شاهد باش یتا بازار بهتر رودیانتظار م 99اول سال  مهی: ن، اقتصاددانیمانیسل نایس 24

ارزش معامالت و ورود  شینخسررت سررال باعث افزا مهیدر ن یدولت یهاعر رره شرررکت یاول سررال رخ خواهد داد. از طرف مهین

خواهد  یدوم سال کاهر مهی( در نYOYنقطه )بهبوده که ا تماال تورم نقطه رمنرخ تو ،یبه بازار خواهد شد. عامل بعد ینگینقد

سرما فیتنظ لیدلشد. مهر هف معموال به شده و اکثر فعاالن در بازار  را  یترمعامالت محتاطانه هیبودجه دولت، بازار ارز کنترل 

شود. در عکه ما یتا زمان رندیگیم شیدر پ رخب  در  یجهان یبازارها تی ال ا تمال بهبود و ع نیرو ات بودجه دولت م

گرما  با توجه به موج نیکرده و همچن دایپ شیافزا یمرتقات نات ریو سا نیفصل معموال مصرف بنز نیتابستان وجود دارد. در ا

ساخت صوالتوبر تعداد  صرف مح شده و م صل  لیدلمثل اوره به یساز افزوده  رت و زرع افزاف سوکندیم دایپ شیک  گرید ی. از

عبور خواهد کرد،  کایکرونا تا تابستان از منطقه اروپا و آمر وعیش کیکه دوره پ دهدینران م یسازمان بهداشت جهان ینمودارها

رو به  یتیو کامود یانر  یتقا ررا در بازارها شیو با افزا گرددیبازم یبه روند قبل یدیتول یهاها و شرررکتبنگاه تیفعال نیبنابرا

ز ا شیکند که در کنار رشد نرخ ارز و نرخ تورم ب دایبهبود پ یجهان یبازارها تیتا و ع شودین عوامل باعث میشد. ا فیرو خواه

 .شودیها مدرآمدها و سود خالب شرکت شیدرصد، باعث افزا40

قتصرررراد،  نیررای ا د

2/2/99 

ض دی م 2۵ شک یمرت صاددانیکو سو یسازفرهنگ: ، اقت سرما یمال ینهادها یصورت گرفته از   قیو دولت از طر هیمرتبط با بازار 

زار سکه با ،یبانک ستفیپارک شده در س یهابازارها و کسن و کارها باعث ورود پول ریبودن سا یدر کنار رکود یارسانه غاتیتبل

از  یادیکه بخش ز فیهست نیروند ادامه داشته باشد. امروز ما شاهد ا نیا رودیم ارشده و انتظ هیو ارز، مسکن و... به بازار سرما

سال سبت  سرما انیخانوار به ن شنا هیقبل با وا ه بورس و بازار  سرما شیگرا نیدارند. ا ییآ اده و د رییخانوارها را تغ یگذارهیبه 

 ارزش معامالت بازار خواهد شد. شیباعث افزا

قتصرررراد،  نیررای ا د

2/2/99 

صا ت 2۶ صاددانمحمدداود ف سرما، اقت سا رترید یکم هی: معموال بازار  شرا ریاز  یم ریتاث یارز یهاو جهش یتورم طیبازارها از 

 گریمسرررکن د ایبازارها مثل ارز و طال  ریکه در سرررا ردیگیشرررکل م یتازه وارد به بورس هف زمان یهاورود پول انی. جرردیگ

شد. پ یگذارهیسرما یبرا یتیجذاب شته با ساته بازان یهاولوجود ندا سته اول  ستند. د  که از یتازه وارد هف عموما از دو نوع ه

دنبال نوسان مضاعف از تورم هستند و دسته دوم عموم مردم و جاماندگان تورم که مسکن و ارز و طال خارج شدند و به یبازارها

بازارها باعث  ریپول و معامالت سررا شاعمال شررده در گرد یهاتیخود هسررتند. محدود ینگیدنبال جبران کاهش ارزش نقدبه

 باب  هیو تخل لیترک ندیفرآ شیدایها باعث پپول نیشود. معموال ورود ا هیجذب بازار سرما ینگینقد نیاز ا یشده بخش اعظم

 دنیو ترک فیدر بازار سهام هست یمتی باب ق یریگها قبل در مر له شکلاز مدت رسدینظر م. بهشودیدر بازار سهام م یمتیق

 ندارند، خواهد شد. انیتازه وارد که تحمل ز یهاباعث خروج پول تیهف دور نباشد، در نها یلیخ دی باب که شا نیا

قتصرررراد،  نیررای ا د

2/2/99 

ها را با شررررکتتوسرررعه بازار فروش  کا،یو ظالمانه آمر رمنصررراانهیغ یهافیاقتصررراد که تحر یفعل طی: در شررررایقم یناد یول 27

قرار داده اسررت،  یمنا ریکرررور را تحت تاث یخدمات یهاتیفعال زیکرونا ن روسیو یمواجه کرده اسررت و پاندم ییهاتیمحدود

 یرواقعیغ یهایزننرخ ارز است. در  ال  ا ر گمانه شیرشد تورم و افزا ثبات،یب ینگیرشد بازار سهام، رشد نقد یمحرک اصل

صورت م شرکت متیها، قگمانه نیا یو بر مبنا ردیگیاز نرخ ارز  شد مسهام  شراکندیها ر دغدغه خاطر  هی ا ر بازار، ما طی. 

 شده است. یاقتصاد گذاراناستیاز کارشناسان و س یاریبس

قتصرررراد،  نیررای ا د

2/2/99 
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دنبال  عتایطب ینگینقد نیخود را ادامه خواهد داد و ا یا تماال رشد صعود 9۸مانند سال  99در سال  ینگی: نقدیساسان یمهد 28

شد. با توجه به ا یبرا یمکان سود خواهد  سن  سرما نکهیورود و ک ر یبرا یمکان تواندیم هیبازار   هاینگینقد نیاز ا یجذب بخ

دولت  نیباشد. همچن ینگی جف نقد شیافزا نیهم 99در سال  هیاز عوامل رونق بازار سرما یکیانتظار داشت که  توانیباشد، م

و کسررر  یمال نیتام یمحل برا نیاز ا تواندیها در بورس ممازاد آن یهاییدارا نیها و همچناز سررهام شرررکت یبا فروش برخ

 بودجه استااده کند.

قتصرررراد،  نیررای ا د

2/2/99 

کند  یم ایرا مه یطیبه سمت بورس باعث کنترل تورم در جامعه شده و شرا ینگی رکت نقد: کارشناس اقتصاد ،ی سن عدالت 29

 کالتراز م یکسریشد که به خاطر  لیبرود. در دولت قبل سهام عدالت ترک دیاز ارز، مسکن و طال به سمت تول ینگیکه نقد

شرکت یبرا یدیعا شت؛  سرما یسهام عدالت یهامردم ندا ستان یگذار هیو  سها یا م عدالت مخالات کردند و با نحوه عر ه 

 یبه ارزش واقع یزدگاستیامر و س نیا انیسهام عدالت منتاع شوند به خاطر عدم تخصب متول نیاز ا توانستندیکه م یمردم

  آن درست نبود. یخوب بود اما روش اجرا اریس. طرح سهام عدالت بدندیسهام عدالت نرس

-پررایررگرراه خرربررری

تررحررلرریررلرری آنرراج، 

4/2/99 

رکود موجود در بازار ارز، مسکن و طال  لیدولت از بورس به دل تی ما ریدر کنار تاث، کارشناس بازار سرمایه: یرباقریام یرعلیام 3۰

ز مثبت در اقتصاد کرور ا ریمو وع باعث تاث نیکه ا فیهست یقی ق گذارانهیاز سمت سرما هیشاهد اقبال به سمت بازار سرما

 یآزادساز مولد اقتصاد خواهد شد. ریدر بخش غ ب با جادیها و عدم اشرکت یدر گردش برا ینگینقد شیافزا ،یمال نیبعد تام

به دنبال   لیدل نیباشررد، به هم رگذاریبر روند معامالت بازار تاث تواندیسررهام عدالت که با اجازه رهبر معظف انقالب انجام شررد م

صم سرما یدولت برا ریاخ ماتیت ر هیبازار  شاهد ف شد ب توانیو م فیستیار فروش در بازار ندر مدت کوتاه   رتریدر انتظار ر

 بود.  وزنشاخب کل و شاخب هف 

صررررنررعررت نرریرروز، 

14/2/99 

سابق ر 31 راور  شاخب بورس  باب نداردیجمهور سییترکان م سهف یبرخ در. :  صورت  باب یرمنطقیغ هامتیها، قاز   یو به 

 .و شاخب بورس  باب ندارد معامالت یکل انیاند اما جررشد کرده

 10/2/99، رنایا

سهام عدالت مردم متوجه خواهند شد که سهامدار کدام  ی: بر اثر آزادسازیاستاد اقتصاد دانرگاه خوارزم یشهر یشقاق دیو  32

ست؛  نیهزار تومان بود، اکنون چند 500سهام هف که  نیا متیقهستند. یبنگاه و شرکت دولت شده ا  نیکه ا یزمان یعنیبرابر 

شود، آن  شا 500سهف به مردم داده  شد. ونیلیم 10معادل  دیهزار تومان  سازتومان با سرما یآزاد هف  هیسهام عدالت به بازار 

ر ست و وقت اردیلیهزار م 300تا  200 نی. بدیعمق خواهد بخ سهام عدالت ا سرما یارزش  را به  یشود، عمق خوب هیوارد بازار 

 هدرا به بورس منتقل خوا تیرا خواهد گرفت و شررااف هیشرردن بازار سرررما ی باب یجلو ی دود تا نی. همچندهدیبازار م نیا

 کرد.

نررود اقررتصررررادی، 

10/2/99 

 توانیو نم کنندیم هیتوج ینگیورود نقد انیبورس را با جر یروزها نیا رشررد بازار فعاالن :هیکارشررناس بازار سرررما سرررافراز، 33

 یهادولت، ورود شرکت تیاز عوامل مانند  ما یامجموعه بورس در نظر گرفت. ریرشد اخ یرا برا یخاص یادیچندان عوامل بن

یزود نیمعامالت بورس به ا ریکه مس دهدینران م گریکدیبازار در کنار  نیدولت به بورس، اقبال مردم به ا یهاییو دارا دیجد

  بازار نخواهد شد. نیمانع رشد ا یو مو وع شودینم ینزول ها

 ۸/2/99، رنایا

که  است یافراد یبرا یسودآور یهف نوع نیمردم بازار بورس است و ا یگینقد تیهدا یراه برا نیبهتر: دولت یسخنگو، یعیرب 34

 یمردم جمع آور ینگیکه از نقد یاز محل عر ه سهف مبالغ کندیاست که کمک م یو هف نگاه مل کنندیدر بورس مرارکت م

سرما یم شتغال جد دیجهش تول هو ب ردیقرار بگ دیجد یها یگذار هیشود مجددا در چرخه   رفتن .اوردیبوجود ب دیکند و هف ا

 ندارد، اما رفتن پول به سمت یگریبر اقتصاد کرور ، ارمغان د یو نابود یرز به جز آثار مناا و سکه و مسکن بازار سمت به پول

 کند. یبه رشد کرور کمک م هیبورس عالوه بر کمک به بازار سرما

ین،  نال قتصرررراد آ ا

9/2/99 

 ینگینقد هجوم ست،ین یادیرشد شاخب بورس، بن لیدل: یاتا  بازرگان هیبازار پول و سرما ونیسیکم سیعباس آرگون، نائن رئ 3۵

 را عر ه کند دیجد یهاشرکت عتریاز عر ه آن است، دولت هر چه سر شیسهام ب یبه بازار است/ اکنون تقا ا

، ینررود اقررتصرررراد

۸/2/99 

 

 نظرات مخالفان رشد تقاضا در بازار سرمایه -ال 

های فضای مجازی مرخب شد که بسیاری از آنها وجود  باب در بورس، ها و کانالبا بررسی نظرهای مخالاان در سایت

ساته بازی، وجود دالل سری بودجه دولت،  شرایط کنونی جامعه  هاک سرمایه در  شد بازار  شی از ر در این بازار و ... را نا

 دانند. لذا تالش شد تا در جدول زیر به برخی از نظرهای مخالاان در این راستا بپردازیف:می
 

 سرمایهبازار در  حبابمخالفان نظرات  -الف
 منبع محتوا ردی 
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سم امکیس 1 شناس یقا سرما، کار سره دولت ب :هیبازار  شرکت یدنبال جبران ک ست و بعد از  یدولت یهابودجه از محل فروش  ا

به بورس با همان  دالورودیجد دافرا نیشرود و ایم یکرد، رشرد شراخب هف کاهرر دایبازار کاهش پ نیبه ا ینگیآنکه ورود نقد

 که آمده اند از بورس خارج خواهند شد. یسرعت

عصررررررر ایرررران، 

14/2/99 

ت و است و نه رشد صنع یساته باز لیبه دل رتریرشد شاخب در بورس ب: یبهرت دیمازار، استاد دانرگاه شهاکبر عرب  یعل 2

صاد کرور. ص نیاگر ا اقت  یبود ول یخوشحال یشد، جا یصنعت م یشرکت ها و ارتقا نی جف از گردش پول در بازار بورس ن

  شده است. لیمتاساانه بورس به محل رقابت قماربازان و ساته بازان تبد

 ران،یرررعصررررررر ا

14/2/99 

شناس ، میدر ا مهرآور 3 صالح دارد که در کوتاه مدت سرمایه بازار کار شاخب بورس نیاز به ا شتاب  : به طور طبیعی روند پر

دلیل بازار سرهام به  .دهد رخ کانال این از عبور از بعد یا وا د میلیون یک کانال روی بر تواندمی اصرالح این تجربه خواهد کرد؛

شاخب شتاب  شدید قیمت مواجه آن با بازار در اخیرا که بورس روند پر ستیف و نیز افزایش  سترا ت کوتاهه ی مدتها نیازمند ا

 .توان به طور دقیق اعالم کرداست که  تما اتاا  خواهد افتاد اما زمان این اصالح را نمی

 15/2/99سالم نو، 

 یهانهیاز هز یمنابع بخررر نیا دیبودجه روبرو اسررت و شررا ی ا ررر دولت با کسررردر  ال : اقتصرراددان یترکمان ینید یعل 4

شش دهد، اما ا یهاو بنگاه یهاشرکت شده را پو صرف موارد جار نیواگذار  شد خطرزا  یامر در بلندمدت اگر  شود و مولد نبا

و  یمعوارض تور یبودجه ندارد، منته یکسر رانجب یبرا یبا استقراض دولت از بانک مرکز یاقدام فرق نیا گرید انیاست، به ب

د بتوان هاهیسرررما نیا دیبا نیمتااوت اسررت، بنابرا یاسررت و تنها نوع بده یبده دیتول یچاپ پول اسررتقراض را ندارد، اما نوع

سرما صل  شد و ا ساز با شسهام نیصورت در بلند مدت ا نیا ریداران را برگرداند، در غسهام هیسود سعوارض  هایفرو  اریب

 به همراه خود دارد. یخطرناک

 12/2/99ایرنا، 

س ۵ سام   شناسینی  شد اخ ،کار سهام: ر سهام ب ریبازار  ست. ا ونیمد ز،یاز هر چ شیبازار  شد نرخ دالر در بازار آزاد ا در  نیر

شرکت ی ال ست که فروش  ساس دالر نا سبه م ییمایها بر ا سبن تااوت انتظارات با واقع نیو ا شودیمحا شده و در  تیمهف 

شد  تینها س هین روی. در اانجامدیسهام م P/Eبه ر ست ب صنا یاریممکن ا سهام و  س عیاز  صله  یاز ارزش ذات یبور خود فا

 یبرا یمواجه هستند و به محل یمتیگران بوده و با  باب ق یادیها به لحاظ بندرصد از سهف ۸0 دود  یفعل طی. در شرارندیبگ

 اند.هشد لیبازان تبدجوالن ساته

 12/2/99ایرنا، 

یهرران،  . کندیم دینظام را تهد تیمالباخته امن ونیلیدو م انیکنترل بازار از دست دولت خارج شده است/ ز ۶ ک روزنررامرره 

14/2/99 

 دیرسهف خ یخبر ی: بورس اکنون دست داللهاست و با شانتا هایاقتصاددان و عضو اتا  بازرگان ،یگلریدکتر محمدر ا جهان ب 7

ا داشررته باشررد، ام یتومان اردیلیانباشررته هزار م انیز یو  ت یشرررکت منا کی یمال تراز اسررت ممکن چگونه. کنندیو فروش م

  ال در اکنون دولت اکنون به وفور در بورس تهران موجود است ییهاسهامش هر روز در بورس رشد کند، چنین شرکت متیق

 .با افت مواجه شود یر بزودبازا دارد ا تمال. است هیسرما بازار از درآمد کسن و درآوردن پول

نررود اقررتصررررادی، 

14/2/99 

صاددان ،ینیمز نیر سیام دکتر 8 ضو ه و اقت رگاه ترب یعلم اتیع شدها تیدان ست یعیرطبیروزانه بورس غ یمدرس: ر کان ام. ا

رشدها  نیا ف؟یرشد دار هیافتاده که هر روز در بازارسرما یرخ دهد! مگر اتااق رمجازیغ یبحران موسسات مال هیشب یزیدارد چ

اسررت/ ا تمال دارد  یعیرطبیو ررع نگران کننده و غ دهفیندارد/ هررردار م یهمخوان رانیاقتصرراد ا یهاتیوجه با واقع چیبه ه

 رخ دهد. رمجازیغ یبحران موسسات مال هیشب یزیچ

نررود اقررتصررررادی، 

13/2/99 

سحا  ییحی 9 سبق بازرگان روزی ،آل ا صل از وا د و قیمت : آنچه االن در بورس دارد اتاا  مییا سود  ا ست که بین  افتد این ا

 فروشهای کاغذی یا معامالت کاغذی نات که پیشسهام رابطه منطقی وجود ندارد. این امر االن که بازار داغ است مثل شرکت

که قیمت نات به صار هف رسید. چون معامالتی منطقی و  ساب شده  دیدیفیابد؛ ولی نهایتا دهند، تحقق مینات را انجام می

ست نگرانی جای االن آنچه نبود. ست منطقی سهام قیمت و سود بین رابطه اینکه ا ست ممکن. نی  باال ربراب چندین سهام یک ا

ترکد چون ب  باب وقتی. ترکدمی  باب این نیسررت، آن در سررود درآمدی عقبه که آنجا از اما اسررت داغ بازار االن چون برود

 رد که هرداری همان و شونداند، متضرر میاین صحنه شدههستند که وارد   عیایهای اند و بعضا آدمواردی آمدهاکثریت تازه

 شد، ممکن است دامنگیر شده و گرفتاری ایجاد کند. می داده اعتباری و مالی موسسات با رابطه

 ،ینررود اقررتصرررراد

13/2/99 

در بورس در  ال رخ دادن است/ تمام بازارها در  ال سقو  هستند،  یبی: اتااقات عجرانیا یعضو اتا  بازرگان ،یطوس نی س 1۰

مصرررف  کهیاسررت، در ال یررریافزا عیصررنا هیمواد اول متینات بررردت افت کرده، اما بورس تهران همچنان در اوج و ق متیق

 کننده هف کرش ندارد!

نررود اقررتصررررادی، 

10/2/99 

بروند.  یگذار هیسرما یهااسبق اقتصاد: سهامداران خرد در بدو ورود به سمت صندو  روزی معاون ینی س نیمستخدم دری  11

برخوردارند. در چند سال  یکمتر سکیهستند و از ر یابیهستند که دائف در  ال رصد و ارز یکارشناسان یها داراصندو  نیا

شته بازده سصندو  نیا یگذ ست. ن سهم ازارهابت به مجموعه بها مثبت بوده ا شته اند.  یخوب تیها موقع یچه پول و تک  دا

سرما یبرا ستند. بازار پول و بازار  شوک سکیر یدارا هیآغاز آنها مطم ن ه و  ردیپذ یم ریتأث یرونیو ب یدرون یهاباالست و از 

 . اندازدیافراد را به خطر ب نیا هیسرما صلتواند ا یم

نررود اقررتصررررادی، 

10/2/99 

ست. در  ال  ا ر ه یپول در کرور ب نگهداری و انداز پس االن: یمسائل اقتصاد لگری تحلیکامران ندر 12 شده ا  کس چیارزش 

بروند، چون بازار ارز کنترل شده است  گرید یهاموجن شده است مردم به سمت بازار نیپول ندارد و ا یبه نگهدار یلیتما گرید

نررود اقررتصررررادی، 

9/2/99 
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ان موارد نر نای شده است. ریسراز هیبه سمت بورس و بازار سرما ینگیدارد و جهت نقد کالن هیبه سرما ازیو بازار مسکن هف ن

 رودیسهام که دارد باال م متیها و قشرکت ییدارا نیب یتناسب چیاعتماد ندارند، اما ه یبه سپرده و پول مل گریمردم د دهدیم

شرراخب سررهام ممکن اسررت به  ای ندهیرو در آ نیاز ا .نکرده اسررت دایپ شیافزا هیدر بازار سرررما ینگیوجود ندارد و گردش نقد

سقو  و  صله ق نیکند تا بتواند ا دایپ شیها آنقدر افزاشرکت ییدارا ایشدت  نگران  افتدیرا پر کند. آنچه دارد اتاا  م یمتیفا

 .فیباش هینگران بازار سرما دیکننده است و  تما با

 بورس یمقطع یهاکه رونق فیو فکر کن فیدل خوش کن نکهی: اازدهفیکار در دولت  ریاقتصرراددان و مررراور وز ،یمردوخ دیزیبا 13

ست کندیهمه مرکالت دولت را  ل م ران م یکه امروز به بورس رو ی. مردمستین یفکر در ست  دهندیخوش ن فردا ممکن ا

 دارد؟ یآمادگ یطیشرا نیچن کی یدولت برا ایخود را از بورس خارج کنند. آ ینگیکنند و نقد دایرا پ یابازار تازه

نررود اقررتصررررادی، 

۸/2/99 

ها، رشد شرکت نیدرصد ا 9۸در  دهدینران م یشرکت بورس 400 یانجام گرفته بر رو یها بررسیبورس تهران:  سییر نینا 14

 نیاسررت و مهمتر رانیاقتصرراد ا ی باب دولت نیبزرگتر نای ندارد! یآنها همخوان یفروش و سررودآور تیسررهام با و ررع متیق

 کامال با دولت است. تشیاست که مسوول نیبازارها ا هیتااوتش با  باب بق

کانال رسرررانه ویژه، 

9/2/99 

رخ ،یا مد توکل 1۵ ضو مجمع ت شد بیع سمت رکود  سرعت به  صاد با  صلحت نظام: اقت  دیرود و طبق قاعده با یم شیپ دتریم

رور برخالف همه بورس ها تیو ع شد اما بورس ک ست ا یهمه بخش ها خراب با شد ا داردجزء  یچه معن نیجهان در  ال ر

ران م یبازارها مردم رو ریسا یلیتعط وجودبا  ندیبگو دیها شا یدر کار باشد! برخ یناسالمت کی نکهیا  یخوش به بازار سهام ن

شد نبا نیدهند. اگر ا ست بدون ه اردیلیم 450 یشرکت کی ییدارا ینمونه وقت یبه مردم توجه داد که برا دیگونه با  چیتومان ا

تواند  یپس چه م ستی باب ن ست؟اگری باب ن نیا ایرسد، آیتومان م اردیلیم ۸00هزار و  4شرکت به  نیدر عملکرد ا یاتااق

 باب  نیافتد ا یاتاا  م یا ادثه یدهند وقت یممعامالت در بورس انجام  یمردم بدون دانش کاف نکهیا یباشرررد؟ بدبخت

 رینداشررته اند. رشررد چند ماهه اخ یاطالعات مورد ای یو فن یکه اطالعات علم یشرروند افرادیم چارهیب یترکد چه کسررانیم

سطه کاغذباز تیبهبود و ع لیبه دل بورسشاخب ها در  صاد نبوده بلکه بوا ساانه یشرکت ها و اقت ست.متا سهام د ا ر اورا  

ست عده  سن درآمد رد و بدل م یاد صورت یبه عنوان ک شد در معامالت بورس م یشود در  منطق  کی ستیبایکه هر گونه ر

صاد سخگو تیبر واقع یمبتن یاقت شد.اگر  باب بازار بترکد دولت پا شته با ست چرا که  هیسرما یدا ست رفته عامه مردم ا از د

 کند. ریهمه  الت ها تدب یبرا دیاست و با زیمس ول همه چ

نررود اقررتصررررادی، 

9/2/99 

صی خواجه محمودر ا 1۶ ساس مطالعات صورت گرفته بر رو سیرئ نینا ،یرن  ا ر  یهاسهام شرکت یشرکت بورس تهران: بر ا

ها شرررکت نیدرصررد آنها از نظر ارزش، با عملکرد ا 55بورس از نظر تعداد و  یهادرصررد شرررکت 75 یمتیدر بورس، رشررد ق

بازده سهف از رشد فروش  یانحراف منا یدارا ،یبه لحاظ تعداد هیبازار سرما هایشرکت درصد 9۸ آمارها طبقندارد. یهمخوان

 هتر از بازده سهف را تجربه کنند.ب ایو  یها توانستند رشد مساوشرکت نیدرصد ا 2هستند و تنها  یو سود آور

 5/2/99مهر، 

سبق ا رعاملیا مد خادم المله، مد 17 سالم یجمهور ی)خبرگزار رنایا سری بر عالوه دولت(: یا رکل تحر ک ش فیبودجه با م  وعیو 

هف مواجه اسررت که مرررکالت  یاتیمال ینات و عدم تحقق درآمد ها متیق سررابقه ی، کاهش بیکاری، بیکرونا و رکود اقتصرراد

 دیبود که دولت با هیبودجه ، بازار سرررما یجبران کسرررمنابع  نیاز بهتر یکیو فقدان بودجه را چند برابر کرده اسررت.  یکسررر

سرما یم یکار سرما هیکرد که با جذاب کردن بازار  شود. لذا با ا نیسرگردان مردم جذب ا یها هی،  سپرده  نیبازار  سود  هدف 

سپرده بانک 15درصد به  1۸و  20،  21را از  یبانک یها شد و مردم  یقبل را برا تیجذاب یدرصد کاهش داد تا  شته با مردم ندا

سرما نیترغ ستسی داد. شیدالر را افزا متیق نیآورند، همچن یرو هیشوند به بازار  شده  ا دولت و هجوم مردم به بورس باعث 

سهام خ شده اند  باب بزرگ یلیدر  شرکت ها که در بورس عر ه  س دیها با یسهام اول لیتحل نای با لذاشود.  جادیا یاز   اریب

 نکنند. انیسهام شرکت ها ز ی باب بورس و آشکار شدن ارزش واقع دنید که با ترکمراقن باشن

نررود اقررتصررررادی، 

2/2/99 

ها کف آورده است، ها در برابر خرجو دخل کنندیرا لمس م یکه عموم مردم با پوست و استخوان خود رکود اقتصاد روزهایی در 18

سرما سه درصد شاخب نیتازد! روزانه ب یهمچنان م رانیا هیاما بازار  سبت ارزش جاردو تا  بورس تهران به  یها رشد دارند و ن

دو برابر  یعنیاسرررت.  دهیوا د رسررر 0.9به  دود  نیفرورد انیوا د و در پا 0.۸به  نیورداول فر یدر روزها ینگی جف نقد

ست.  ت یخیرکورد تار کی نی. ا97تا  93 یهاسال نیانگیم سته هف ا دهانیز یهاشرکت یا شک روزها در تاالر بورس  نیو ور

دارد  ،یدر بازار بورس چه خبر است که برخالف رکود اقتصاد نجاستای سوال امامورد است. 50تا  40 نیو تعداد آنها ب تازندیم

ستند؛ از خر یو همه را  زندیرکورد م شندگان. آ دارانیه ست  نیا ایسهام تا فرو شد  باب ا  سیرئ رد،یکاش م ت؟یواقع ایر

صاد یوزرا ایدولت  شااف با مردم در ا ندیایاش ب یاقت سخن بگو نیو  س در بور یچه اتااقات یو بزود ست؟یچ راماج ند؛یباره 

 !ف؟یخبریخواهد افتاد که ما از آن ب

نررود اقررتصررررادی، 

1/2/99 

ینم رادین ااز آ یشده که کس لیتبد یخلوت ا یتوجه داشت که بورس به   دیبا  :یمسائل اقتصاد لگریتحل ،یدکتر عباس هر 19

ارز و سکه  متیدر ق یرییتا تغ رای. زدانندیسمت را به ناع خود م نیبه ا ینگیجذب نقد یاقتصاد یوزرا لیدل نیو به هم ردیگ

ضائ ندگانیاز نما عایسر د،یآیبه وجود م ست م ریوز هیمجلس گرفته تا قوه ق صاد را بازخوا شاخب یاقت شد  س، بورکنند، اما ر

رو یاگر  باب ی ت شد، ت س گریرا به همراه دارد. د یعموم قیبا سش قرار  ریوز یک شاخب بورس مورد پر شد  صاد را بابت ر اقت

ال اول س مهیدر ن یرشد تورم و بازگرت ثبات نسب ،یبانک یهااست. پس از کاهش نرخ سود سپرده یرشد  باب نای. دهدینم

در  مایمردم مسررتق فیندار یاهیشررد. ما که بازار اول هیسرررگردان وارد بازار سرررما هیسرررماارز، طال و سررکه،  یگذشررته با بازارها

اقررتصررررادی، نررود 

1/2/99 
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 توجه با  ال خود را  ار کنند. ییارزش دارا کنندیم یو فروش سهام سع دیخر ااساس ب نیکنند، بر ا یگذارهیها سرماشرکت

سانات یگذارهیسرما وهیش نای به ست یو نو شاهد آن ه شرا بودنیدرباره  باب توانیم ف،یکه در بورس  شاخب  یرعادیغ طیو 

 رررتریبورس ب 19-دیکوو روسیکه و یاسررت؛ در  ال رانیبورس ا بودنی باب یبرا یگریشرراهد د زیبورس سررخن گات. کرونا ن

 خود را ادامه داد.  یصعود ریمو وع، مس نیبدون توجه به ا رانیزد، شاخب بورس ا نیجهان را زم یکرورها

 

 های مخالف و موافق رشد بورس جمع بندی دیدگاه

کسن  یتورم و کاهش ارزش پول سبن شده است تا سودا شیدر کرور و به دنبال آن افزا ینگینقد ختهیافسارگس شیفزاا

 ییشناسا سکیرکف یبازارها عنواندالر و سکه، به یهر چند بازارها انیم نیکند. در ا دایپ شیافزا ییدارا یسود در بازارها

در دو بازار ارز و سکه،  هامتیاست، اما نوسان ق ریپذسکیر گذارانهیسرما تیو در مقابل بازار سهام، محل فعال شوندیم

 .دو بازار، روانه بازار سهام شود نیاز ا یقابل توجه ینگیسبن شد تا نقد یتیو ابهامات امن یتحوالت داخل یدر کنار برخ

که  یبازه زمان نیدر اهمین یک ماه گذشته اشاره کرد. در  یمعامالت یصدور کدها شیبه افزا توانیخصوص م نیا در

این مدت برخی اظهارنظرها درباره  باب بودن رشد بورس هر چند در  .درصد رشد داشته است 50بیش از شاخب سهام 

ادامه معامالتی با هدف ورود به بورس  یصدور کدهااما همچنان تقا ا برای  ،اندو ا تمال ریزش سنگین آن سخن گاته

ا هکنندگان به دفاتر پیرخوان دولت و کارگزاریکه ازد ام جمعیت و مرکالت زیرساختی در پذیرش مراجعهیرد تا جایدا

 غیر ضوریصورت ه که قرار شده است شرایط ا راز هویت بطوریهرا برای دریافت و ا راز هویت با مرکل مواجه ساخته، ب

 انجام شود.

 یاباشد. رشد افسانه تواندیمحرک شاخب کل م نیتربازار بورس بزرگ یروزها نی جف و ارزش معامالت ا ،ینگینقد

ازار ب نیفعال در ا یهااز شرکت یاریبس یموثر بر سودآور یاقتصاد یرهایکه به لحاظ متغ ابدییادامه م یبورس در  ال

کرونا در  روسیو وعیش لیبه دل یو داخل یگات نوسانات اقتصاد جهان توانیم لکهب ،شودینم دهید یتنها نرانه مساعدنه

 .ها رقف خورده استشرکت یبه  رر سودآور ریاخ یهاهاته

توان رشد بازار بورس را در یکرده است. اما م اایا یکرونا نقش منا روسیو وعیش ،یجهان یهامتیدر رابطه با ق عتا،یطب

معامالت در بازار و صعود شاخب  شیمحرکه افزا رویبازار تنها ن نیبه ا ینگینقد یکالم خالصه نمود؛ ورود  جف باال کی

 ینگینقد ختهیافسارگس شیفزااند؛ اموافقان رشد بورس مدعی)رشد بورس  محورهای مورد اختالف موافقانبرهمین اساس کل است. 

رکورد در بخش مسکن و  مایت دولت از بازار ارز و سکه، های بازار متینوسان قملی، تورم و کاهش ارزش پول  شیدر کرور و به دنبال آن افزا

به بورس است که همین مو وع تقا ا برای سهام را افزایش داده است و تا زمانی که ورود نقدینگی به  ینگینقدسرمایه بهترین بهانه برای ورود 

رشد  و مخالاان .(افزایش شاخب خواهیف بود؛ اگرچه در این مسیر اصال اتی خواهد داشت، اما ریزش خیربورس ادامه دارد، همچنان شاهد 

ا  اتا  هاشرکت یموثر بر سودآور یاقتصاد یرهایلحاظ متغمخالاان رشد بورس که معتقدند رشد شاخب بیرتر  باب است و از ) بورس

  شود:رح زیر ارائه میبه ش خاصی نیاتاده است و باید منتظر سقو  بورس بود



 

   11 
 

 
 های رشد بورس ها و فرصتچالش

کننده دارد.   دیتهد یهاساز و هف چالشفرصت یهاتیهف ظرف هیبازار سرما کارشناسان، یمتداول برخ نانهیبه رغف نگاه بدب

د و با تجربه باش یافراد ناآشنا و ب یبرا یاست که ممکن است، محرک هیبازار سرما زیوخافت ،یاز باز یاصل یدر واقع نگران

 .بکراند ابانیبه کف خ را، آنها یوجه چند یویسنار کی
 

 ها فرصت-الف

 یعموم یابیو ارز تیمردم با  اکم یاز همراه تی کا ،هالینظر از همه تحلاستقبال گسترده مردم از بورس صرف 

مردم  ا رند که پول نقد  یعنی ،دارد داتیو تهد هافیکرور در اوج تحر یو اقتصاد یاسیانداز سمثبت از چرف

قابل چرف ، است یاصل زهیسود و مناعت که انگ سنک انیم نیکنند، در ا یداریخود را بدهند و اورا  سهام خر

 .ستین یپوش

 یضاو رکود در ف اسیو  یدیاثر بودن پمپا  ناام یاز ب یگری، نرانه دهیاز  ضور در بازار سرما ریاستقبال چرمگ 

 یدرباره سودده دولتپول نقد بدهند و با  ،کسن سود یاست، چرا که مردم  ا رند برا یو اقتصاد یاجتماع

 .دانندمیاداره کرور  یبرا یرا عنصر موثر و کارآمد تی اکمدولت و  گریمرارکت کنند. به عبارت د ندهیآ

مهمترین دالیل مخالاان
وجود حباب در بازار سرمایه

نبود رونق اقتصادی

این حجم از پول نصیب شرکتها و ارتقای صنعت نمی شود

وجود سفته بازی نه رشد اقتصاد

بیش جهش شدن بورس

و سقوط بورس92احتمال ت(رار حوادث شبیه سال 

مهمترین دالیل موافقان
افزایش دارایی های شرکتها

افزایش سوددهی برخی شرکتها

بی اثر بودن تحریم ها بر شرکتهای بورسی

وجود حباب در هر بازاری به علت نقدینگی باال

کاهش نرخ بهره بان(ی

فعالیت بورس بر اساس عرضه و تقاضا و جذب نقدینگی

تنها سپر تورمی در این شرایط

بازدهی باالتر بورس نسبت به بازارهای موازی طی یک سال 
اخیر

درآمدزایی دولت از بازار سرمایه

کاهش درآمدهای ارزی دولت از فروض نفت و دریافت 
مالیات

سرمایه گذاری سودمند

سیاست های حمایتی دولت و عزم جدی نهادهای بزرگ 
اقتصادی برای عرضه سهام در بورس

جهش و رونق تولید
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 که  یگنیاست، نقد ینگی جف نقد شیاز افزا یریدر بورس، جلوگ یگذارهیسرما ریتاث نیترمهف یفعل طیدر شرا

 یراب ی مناسن،تواند بستریم دیدر بخش تول ژهیوهب هیسازوکار بازار سرما یسازفعال تورم است. یخود عامل اصل

 .کرور باشد دیجهش تول

 یاداقتص یدستنییو پا یباالدست یهادر بخش یجذب، جهت ده یبرا یمناسب یگذاراستیو س یزیراگر برنامه 

 نیتواند پرتوانه تامیم جذب شده در بورس، هیسرما ؛اتخاذ شود عیو توز نیتام د،یتول رهیدر زنج ژهیوهکرور و ب

 دانند. یم یدیتول یهاتیگسترش فعال یکنندگان، نبود آن را مانع اصلدیکه تول ینگیباشد، نقد دیتول ینگینقد

 یبعد ریتواند مسیصادرات محور است و م دیجهش تول انیجر یبرا یمحرک اصل کیدر واقع  ینگینقد نیتام 

 .سازد و شتاب بخرد هموارمناسن  یبه رشد اقتصاد یابیدست یرا برا

 نوان به ع رانیجهان است. شاخب بورس ا یهابورس نیترو سوده نیتراز باثبات رانیاست که  بورس ا نیا تیواقع

ز ا یهاست که رشد مثبت دارد و شواهد و قرائن  اکخطر، مدت نی ر نیبازار بزرگ قابل اعتماد و با کمتر کی

 .است ندهیآ یهادر ماه ریمس نیادامه ا

 و اورا  با  یبانک یهابه ناع بورس ادامه خواهد داشت و بعد از خروج پول از سپرده هاییدارا رسای فروش فرار

ت اس ییهابزرگ و آپارتمان یهادرآمد ثابت و فرار بر بازار طال و ارز، نوبت فرار بر بازار ملک خصوصا آپارتمان

  .اندشده یداریخر یگذارهیکه به قصد سرما

 ادامه دارد و دولت  دیجد یهارا دارد. عر ه یمال نیبازار بورس و تام تیریدوره خود قصد مد انیدولت تا پا

 .فراهف کندها به بورس ورود شرکت یرا برا ییهاا تماال مرو 

 و با اطالعات شااف کند یگذارهیسرما تواند،در بورس می ،هیو با هر مقدار سرما رییپذ سکیر زانیهرکس با هرم 

 نیز برسد.های کارا به سود و کسن تجربه و استااده از استراتژی

 

 ها چالش-ب

 

 کالم آخر

کسن  یتورم و کاهش ارزش پول سبن شده است تا سودا شیدر کرور و به دنبال آن افزا ینگینقد ختهیافسارگس شیفزاا

 ییشناسا سکیرکف یعنوان بازارهادالر و سکه، به یهر چند بازارها انیم نیکند. در ا دایپ شیافزا ییدارا یسود در بازارها

و با توجه به روند صعودی بازار سرمایه

و برنامه واگذاری سهام شرکتهای دولتی

ز عمومی، هرگونه بیان و اشاره هشدارآمی

منفی در مقطع فعلی به پیش بینی آینده

برای کشور و بازار تعبیر خواهد شد و 

. اثرات روانی سویی خواهد داشت

وجود تورم در کنار  رکود در سایر بازارها 

۴یا ۳و حمایت دولت و همزمانی حذف 

۹۹صفر از پول ملی پیشران بورس در سال 

خواهند بود که با افت و خیز و اصالحاتی 

همراه خواهد بود و کسانی که بدون 

مطالعه و آشنایی وارد این بازار شده اند، 

.صدمه خواهند دید

رعت تا زمانی که ورود نقدینگی با این س

ی ادامه دارد؛ بازار بورس ایران فعال دلیل

خش برای ریزش و اصالح سنگین ندارد و ب

ال یا زیادی از رشد سهم ها هیچ دلیل تکنیک

ینگی بنیادی ندارد، بلکه صرفا حضور نقد

د است و اگر ورود نقدینگی کم شود رش

بورس نیز متوقف می گردد
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در دو بازار ارز و سکه،  هامتیاست، اما نوسان ق ریپذسکیر گذارانهیسرما تیو در مقابل بازار سهام، محل فعال شوندیم

 .دو بازار، روانه بازار سهام شود نیاز ا یقابل توجه ینگیسبن شد تا نقد یتیو ابهامات امن یتحوالت داخل یدر کنار برخ

که  یبازه زمان نیدر اهمین یک ماه گذشته اشاره کرد. در  یمعامالت یصدور کدها شیبه افزا توانیخصوص م نیا در

شاهد رشد بدون توقف درصد رشد داشته و از مرز روانی یک میلیون وا د نیز فراتر رفته است؛  50بیش از شاخب سهام 

سنگین آن  هستیف و برخی اظهارنظرها درباره  باب بودن رشد بورس و ا تمال ریزش یاز سهام بورس یاریبس متیق

مطرح است به طوری که کمتر کسی است که این روزها در کنار اخبار مثبت صعود شاخب با این جمله برخود نکرده باشد 

ادامه معامالتی با هدف ورود به بورس  یصدور کدهااین در  الی است که همچنان تقا ا برای  ؛«بورس  باب است»که 

 .رددا

طور اند هماناما مدعی ،فعاالن بازار سرمایه نیز وجود  باب در بورس را رد نکرده برخی از کارشناسان و راستادر همین 

اما این  باب بیرتر متوجه  ؛وجود دارد امکاندر بورس نیز این  ،که ا تمال وجود  باب در تمام بازارها وجود دارد

و افزایش  جف و ارزش معامالت  ،ینگینقدترین عامل رشد و محرک شاخب کل بورس؛ های کوچک است و مهفشرکت

د در  ال رش گونهنیها اکه شاخب رونقی ایجاد نردهدر بورس معتقدند؛ نیز موافقان وجود  باب  تقا ا برای سهام است.

 باب  دنیرکتبنابراین است و نه رشد صنعت و اقتصاد کرور.  یبازساته لیبه دل رتریرشد شاخب در بورس ب ، لذاهستند

 .است الوقوعنیبازار بورس قر

شرکت و  ۶50که  یبازار یبرا«  باب»استااده از وا ه همزمان با این دیدگاه برخی کارشناسان نیز با رد  باب معتقدند؛ 

 یبازدهبنابراین  ،شودیمتاثر م گرید یاز بازارها هیبازار سرما. ستیو درست ن قیدق ،دارد یگذارهیصندو  سرما نیچند

 یآزادساز ،یکد بورس افتیدر یهاصف ر،یسال اخ کی ی)طال، ارز، مسکن( ط یمواز یباالتر بازار بورس نسبت به بازارها

 یدولت و عزم جد یتی ما یهااستی، سامالک مازاد دولت یواگذار ،یبانک یسهام عدالت، کاهش نرخ سود سپرده ها

مجموعه در  ریز یهاعر ه شرکت یمستضعاان برا ادیفرمان امام )ره( و بن ییرابزرگ مانند ستاد اج یاقتصاد ینهادها

ها این روزکه است  یلیاز جمله عوامل و دالن از بازار سرمایه  کسری بودجه دولت و امکان تامین مالی آسان و مطم ،بورس

 . هستیف هیبه بازار سرما ینگیسابقه نقدیشاهد ورود ببه رشد بورس کمک کرده و 

را  ینگی جف از نقد نیجذب ا تواندیکه م یو تنها بازار کندیم تیبر اساس عر ه و تقا ا فعال هیبازار سرمااز طرفی 

و  از آن درآمد داشته باشد تواندیدولت مو  بازار سهام است زین یبازار است. چه بسا که تنها سپر تورم نیداشته باشد، هم

، امن مامنادامه خواهد داشت و باید بورس را  یخیتار یهاید و رکوردشکنصعو؛ در صورت هدایت صحیح این نقدینگی

 . فیبدان ینگینقد نیا

 تی کا استقبال گسترده مردم از بورس،های بورس باید گات؛ جدای از اظهارنظرهای مثبت و منای درباره رکوردشکنی

دارد.  داتیها و تهدفیکرور در اوج تحر یو اقتصاد یاسیمثبت از چرف انداز س یعموم یابیو ارز نظاممردم با  یاز همراه

 یضاو رکود در ف اسیو  یدیاثر بودن پمپا  ناام یاز ب یگری، نرانه دهیاز  ضور در بازار سرما ریاستقبال چرمگهمچنین 

کت مرار ندهیآ یدرباره سودده دولتکسن سود پول نقد بدهند و با  یاست، چراکه مردم  ا رند برا یو اقتصاد یاجتماع

  .دانندمیاداره کرور  یبرا یرا عنصر موثر و کارآمد تی اکم گریکنند. به عبارت د

 یهجوم ناش نیبازار بورس، شدت گرفته است و ا ریاخ یزهایکارشناسان درباره افت بعد از خ نانهیهر چند که هردار بدب

 یدولت یهاسهام شرکت یو برنامه واگذار هیبازار سرما یشود. اما با توجه به روند صعودیم ریتعب یمواز یاز رکود بازارها
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اهد شد و خو ریکرور و بازار تعب یبرا یمنا ندهیآ ینیبشیبه پ یدر مقطع فعل زیآمارو اشاره هرد انیهرگونه ب ،یو عموم

 .خواهد داشت ییسو یاثرات روان

است،  ینگی جف نقد شیاز افزا یریدر بورس، جلوگ یگذارهیسرما ریتاث نیترمهف یفعل طیدر شراالزم به یادآوری است 

 یبرا یتواند بسترسازیم دیدر بخش تول ژهیوهب هیسازوکار بازار سرما یسازتورم است. فعال یکه خود عامل اصل ینگینقد

 یهادر بخش یدهجذب، جهت یبرا یمناسب یگذاراستیو س یزیربرنامهآنکه ه مررو  ب ؛کرور باشد یدیجهش تول

 ه در بورس،جذب شد هیاتخاذ شود. سرما عیو توز نیتام د،یتول رهیدر زنج ژهیوهکرور و ب یاقتصاد یدست نییو پا یباالدست

 یهاتیفعال گسترش یکنندگان، نبود آن را مانع اصلدیکه تول ینگیباشد، نقد دیتول ینگینقد نیپرتوانه تام تواندیم

 ریستواند میصادرات محور است و م دیجهش تول انیجر یبرا یمحرک اصل کیدر واقع  ینگینقد نیدانند. تامیم یدیتول

 .سازد و شتاب بخرد هموارمناسن  یبه رشد اقتصاد یابیدست یرا برا یبعد

به صورت  دیها باهتازه واردورس بسیار اغواکننده است و بنا به توصیه اکید کارشناسان؛ بالبته نباید فراموش کرد که بازار 

 قیو از طر فیرمستقیندارند  تما به صورت غ یکه زمان و تخصب کاف یشوند، افراد هیوارد بازار سرما فیرمستقیغ

تا  با درآمد ثابت اختصاص دهند اورا خود را به  هیاز سرما یبخرو شوند  هیوارد بازار سرما یگذارهیسرما یهاصندو 

  دچار  رر و زیان نروند.


