ﺑﻮرس رﯾﺨﺖ!
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﺮوز ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان
ﺣﺠﻢ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﺑﺎ اﺻﻼﺣﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ “ﻧﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺑﻬﺎم از آﯾﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در اﯾﻦ روزﻫﺎﺳﺖ”.
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ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ،ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻟﻮﺗﻮس ﭘﺎرﺳﯿﺎن
در ﺑﺎزار دوم ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ از ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻬﺎمداران ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را در ﺑﺎزار
ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﺎزه
را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎورﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از
ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺷﻮد.
اﻣﺮوز ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎزار ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ در
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ﻧﺒﻮدن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺳﻬﻢﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎزار اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﻬﺎمداران ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرات از آﯾﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﻬﺎمداران ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺳﻬﻢﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻔﻪ ﻋﺮﺿﻪ را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوز
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.
اﻣﺮوز از اﺑﺘﺪای ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻮرس ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﺎزده ﻧﻘﺪی و ﻗﯿﻤﺘﯽ

ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺧﻄﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ  ۲۵۰۰واﺣﺪ اﻓﺖ
ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۵۷ﻫﺰار و  ۳۵۵واﺣﺪی رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻫﻢ وزن ﺑﺎ ۴۸۵
واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﺮاز  ۲۹ﻫﺰار و  ۳۰۵واﺣﺪی ﻧﺸﺴﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ آزاد ﺷﻨﺎور ﻧﯿﺰ  ۲۹۴۸واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و
واﺣﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار اول و دوم ﻫﺮ
 ۴۵۱۶واﺣﺪ اﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺎزار ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺮﻣﺰ
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﻨﺪه را روی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی

ﻋﺪد  ۱۷۲ﻫﺰار و ۲۹
ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۹۳۹و
اﻣﺮوز ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﺑﺎزار ﮔﺬاﺷﺖ.

ﭘﺲ از ﻧﻤﺎد ِ ﻓﻮﻻد ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ،
ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﻨﺪه
را روی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺎزار داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻓﻨﺎوران ،ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﻣﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و اﻓﺰاﯾﻨﺪهای روی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺎزار
داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺎﻻر ﺷﯿﺸﻪای اﻣﺮوز در ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﮔﺮوه  ۷۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ارزش ﺣﺪود  ۳۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮرد داد و ﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﮔﺮوه ﻧﻔﺖ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﻬﻢﻫﺎ ﯾﮏ
دﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری
ﻋﺮﺿﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای
رو ﺑﻪ رو ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﯾﮏ دﺳﺖ ﻗﺮﻣﺰﭘﻮش ﺷﺪ.
ﺣﺘﯽ در ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻤﺎن ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻌﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻒﻫﺎی ﻓﺮوش و
اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﺑﻮدﯾﻢ.
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﻪ رﻗﻢ  ۴۴۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
رﻗﻢ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از  ۱.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻬﻢ و اوراق
ﺑﻬﺎدر ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۶۶ﻫﺰار و  ۹۷۵رﺳﯿﺪ.
آﯾﻔﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۳۱واﺣﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎ رﻗﻢ  ۱۹۰۹واﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ .ارزش
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاﺑﻮرس ﺑﻪ رﻗﻢ  ۴۰۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﻬﻢ اوراق ﻣﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪ .ﺣﺠﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﻋﺪد  ۸۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻬﻢ و اوراق ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮد.

