متفاوتترین سال در کارنامه  50ساله بورس
بورس اوراق بهادار تهران در ســال  1396متفاوتترین
ســال خود را در  50سالی که از عمر آن میگذرد ،به ثبت
رســاند .درایــن ســال با وجــود کــم رمقی معامــات در
ماههای نخســت ســال ،رکوردهای پی در پی در این بازار
به ثبت رسید.
تا پیش از آن باالترین رکورد تاریخی شــاخص بورس به
 15دی  1392تعلــق داشــت کــه در آن روز شــاخص کل
بورس به رقم  89هزار و  500واحد رســید ،رقمی که قبل
از بــه حرکــت درآمــدن موتــور بــورس دســتیابی مجدد
بــه آن دور از ذهــن بــود ،اما بــه کمک رشــد قیمتهای
جهانــی مــواد پایــه ،افزایــش نــرخ ارز و گزارشهــای
مثبت شــش و  9ماهه شــرکتهای بورســی پس از عبور
از رکــورد تاریخــی بــورس قلههــای بعدی شــاخص نیز
یکــی پــس از دیگری فتح شــد بهطوری که فعــاالن بازار
شــش رقمی شدن شــاخص را انتظار میکشــیدند که با
تغییــر برخــی از عوامل رشــد بــورس شــاخص درکانال
 98هــزار واحــدی متوقــف شــد .درمجمــوع از ابتــدای
ســال تا پایــان یازدهمین ماه ســال شــاخص کل بورس
 20918واحــد رشــد کــرده اســت کــه ایــن میــزان رشــد
بازدهــی  27درصــدی بــرای ســهامداران بــه ارمغــان
آورده است.
بهار کم جان
درحالــی که پرونــده ســال  1395بورس با شــاخص
 77230واحد بســته شــده بود ،در پایان فصل نخســت
ســالجاری شــاخص به عــدد  78736واحد رســید که

در مقایســه با ابتدای ســال  1506واحد رشــد کرده بود که
این رشــد معادل  1.95درصد بازدهی برای سهامداران
بود امــا این میزان بازدهی و رشــد خبر خوبــی برای آنها
محسوب نمیشد.
تابستان  9درصدی
فصل تابســتان به خصوص در شــهریور ماه خبرهای
خوشــی از رونــق بازار ســهام بــرای فعــاالن این بــازار به
همــراه داشــت بهطــوری که درایــن فصل شــاخص کل
بــورس  9درصد رشــد کرد .دراین فصل شــاخص 7095
واحد رشد کرد و به  85831واحد رسید.
پاییز خوش رنگ بورسیها
امــا در فصــل پاییــز انتظــار ســهامداران بــه امیــدی
درخشــان تبدیل شــده بود چراکه دراین فصل شاخص
بــا رشــد  9677واحــدی  11.2درصــد بازدهــی بــرای

ســهامداران خــود بــه ارمغــان آورد .درپایــان این فصل
شاخص به  95508واحد رسید.
ماههای زمستانی بورس
پــس از رشــد توفانی بــورس در فصل پاییــز ،ماههای
فصل زمســتان چنــدان خوشــایند ســهامداران نبود .در
دی ماه البته شــاخص با رشــد  3.4درصــدی بازدهی به
نســبت مناســبی به همراه داشــت .دراین ماه شــاخص
کل با رشــد  3309واحدی به  98817واحد رســید .اما در
بهمــن ماه ایــن روند معکوس شــد و درمجمــوع دراین
ماه شــاخص  669واحــد عقب نشــینی کــرد و درنهایت
بازدهــی منفــی  0.67درصــدی بــه دنبــال داشــت .امــا
درمجموع در دو ماه نخســت فصل زمســتان یعنی دی
و بهمــن ماه شــاخص با رشــد  2640واحدی بــه بازدهی
 2.7درصد رسید.
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بــورس اوراق بهــادار تهــران تحوالت زیــادی را در
ســال  1396تجربــه کــرد .نخســتین تحولی کــه بر این
بازار تأثیرگذاشــت ،برگــزاری انتخابــات دوازدهمین
دوره ریاســت جمهــوری بــود که بــه لحــاظ جلوگیری
از ریزش بیشــتر شــاخص مؤثر بود .دومیــن تحول به
اظهارات ترامپ -رئیس جمهوری امریکا -به برجام
و ایران مربوط میشــود که باعث احتیاط سهامداران
و ســرمایهگذاران شــد ،هرچنــد کــه اکنون بازارســهام
دربرابــر این تحول واکســینه شــده اســت .بــا این حال
تهدیــدی که از این ناحیه احســاس میشــود ریســک
ســرمایهگذاری را درمیــان فعــاالن بازار ،چــه داخلی
و چــه خارجــی ،افزایــش داده اســت و ایــن موضــوع
در ذهــن آنهــا وجود دارد کــه هر آن ممکن اســت این
تهدید عملی شود و شرایط را تغییر دهد .کاهش نرخ
سود بانکی ســومین عاملی اســت که بر شاخصهای
بــازار تأثیرگذاشــت .البته آمــار دقیقی از تغییر مســیر
ســرمایهها به ســمت بازار ســرمایه در دســت نیســت
ولی به طــور قطع بیتأثیر نبوده اســت .بــا وجود این،
بازگشــت دو هفتهای نرخ ســود  20درصــدی در اواخر
بهمن و ابتدای اسفند ماه این روند را تغییر داده است
ولی درمجموع درصورت بازگشــت نرخهای ســود به
قبل و پایدار بودن شــرایط سیاســی و اقتصادی کشــور
این موضوع میتواند به نفع بازارسرمایه تمام شود.
چهارمیــن عاملی که به نســبت ســایرعوامل تأثیر
بیشتری بر بورس تهران داشت بهبود رشد اقتصادی
جهانــی و افزایــش قیمــت مواد پایــه بود .ایــن عامل
باعث شــد تا برخی از شــرکتهای داخلی رشــد کنند
و در نتیجــه گزارشهای شــش و  9ماهه مثبتی به بازار
ارائه کنند.
موضوع بعدی نوســان و رشــد نــرخ ارز بخصوص

در ماههــای پایانی ســال بود که به صورت مســتقیم بر
شرکتهای بورســی صادراتی تأثیر گذاشت و موجب
افزایش بازدهی آنها شــد که این موضوع سهم زیادی
نیــز در رشــد شــاخص کل در این مدت داشــته اســت.
عامل ششــم ،اصالح نظــام بانکــی بود که متأســفانه
بــه بهــای زیــان بخشــی از ســهامداران بانکهــا تمام
شــد .ایــن اصالحــات بخصــوص در زمینــه اصــاح
صورتهــای مالــی بانکهــای بورســی باعــث توقف
طوالنی نماد بانکها و در نتیجه بلوکه شــدن ســرمایه
بخشــی از ســهامداران و زیان آنها شــد .جدای از شش
عاملی که رخدادهای بیرونی مؤثر بر بورس محسوب
میشــود ،برخــی از عوامل نیــز در ســالجاری از درون
بازارسرمایه بر شاخصهای این بازار تأثیرگذاشتهاند.
یکــی از ایــن عوامل دیده نشــدن نقــش بازار ســرمایه
در اقتصــاد ملی اســت .این درحالی اســت کــه یکی از
دغدغههای اصلی فعاالن بازار ســرمایه این اســت که
برنامه مدونی برای افزایش نقش این بازار در اقتصاد
ملــی طراحــی شــود .یکــی دیگــر از عوامــل داخلی که
بخشــی از آن از بیــرون منشــأ میگیرد توقــف طوالنی
مــدت نمادهــای بانکی اســت که همانطور که اشــاره
شــد خســارتهای زیادی به ســهامداران بانکــی وارد
کــرد و هنوز هــم برخــی از نمادهای بانکی بســته باقی
ماندهاند.
عــاوه بــر ایــن موضــوع تجمــع ســهامداران
کنتورســازی ایران در مقابل بورس بهدلیل مشــکالتی

که برای این ســهم ایجاد شــده بود تأثیــر منفی بر بازار
داشــت .ایــن نــوع اتفاقات ریســک ســرمایهگذاری در
بــورس را افزایــش میدهــد .همچنین مشــکلی که در
پذیــرش شــرکتهای جدیــد ماننــ د هــای وب ایجــاد
شــد و پــس از پذیــرش نمــاد آن متوقف شــد از همین
دســت اســت .البتــه درکنــار آن اعطــای مجــوز بــه دو
شــرکت رتبهبندی بازارســرمایه میتواند تأثیر مثبتی
برشفافیت و تصمیمگیری درست سهامداران داشته
باشــد .بــا وجــود تمام ایــن تحــوالت منفــی و مثبت از
ابتــدای ســال تاکنــون شــاخص کل بــورس تهــران بــا
رشــد  27درصــدی همراه بوده اســت که ســهم برخی
از صنایــع بورســی درایــن رشــد برجســتهتر از ســایر
صنایع اســت .البته برای ارســال پیامهــای دقیقتر به
سهامداران میتوان از شاخصهای دیگری مانند هم
وزن ،شــاخص ارزش بازار به تولیــد ناخالص داخلی،
نســبت ارزش معامــات و ورودی جریــان نقــدی
سرمایه استفاده کرد.
درمجمــوع با وجودی که بورس تهران در ســال 96
با رشــد  27درصــدی کارنامــه قابل قبولی بــه نمایش
گذاشــته اســت ،هنوز این بــازار نتوانســته نقش جدی
تری در اقتصاد ایران بــازی کند .هماکنون بزرگترین
اولویت بازارســرمایه و همچنین اقتصــاد ایران جذب
ســرمایههای داخلی و خارجی اســت تا بهکمک آن از
بنبســتهای موجود خارج شویم ولی برنامه مدونی
برای اجرای آن دیده نمیشود.

