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نگاه

 داستان تصمیمات تاریخی که 
دردسرساز شد

بازگشایی گام به گام دامنه نوســان سیاست مطلوبی بود که 
واکنش مثبت بورســی            ها را نیز در پی داشــت، با این حال این 
سیاست زمانی کارآ خواهد بود که در 6 ماه به نقطه            ای برسیم که 
قیمت سهام حداقل تا سطح 20 درصد نوسان پیدا کند. هرچند 
رسیدن به نقطه 10 درصد تا پایان سال  اقدامی رو به جلو ارزیابی 
می شود؛ چراکه بازگشــایی منگنه بورس 2 برابر شده است اما 
ســطح 20 درصد، تخلیه ریسک را ســرعت می            بخشد و اجازه 

بازگشت زودهنگام به شرایط متعادل را می دهد. 
دامنه نوسان و حجم مبنا دارای رویکردی مشخص هستند که 
سیاستگذار باید به سمت حذف آنها حرکت کند. در سال 1399 
اگر دامنه نوسانی نبود و حجم مبنا با شرایط فعلی کاربرد نداشت، 
بازار سریعا تخلیه می شد و همان زمان به نقطه            ای که امروز قرار 

داریم بازمی            گشتیم. 
در گذشته سیاستگذاران با هدف کنترل بازار، دامنه نوسان و 
حجم مبنا را ابداع کردند اما در حق سهامداران و بازار اجحاف شد. 
اکنون دامنه نوسان و حجم مبنا شرایطی مشابه ارز 4200 تومانی 
دارد، در دو حالــت حــذف و عدم حذف کامل            آنهــا پیامد            های 
متفاوتی را شــاهد خواهیم بود، به عبارتی در حال حاضر حذف 
دامنه نوسان و حجم مبنا برای سیاستگذار مشکل            ساز شده است. 
از طرفی باقی ماندن آن             هم برای جامعه سرمایه            گذاران مخاطرات 
متعددی در پی خواهد داشــت. هر چنــد در غلط بودن چنین 
سیاستی شکی وجود ندارد اما سازمان بورس و اوراق بهادار باید به 

سمت بهینه کردن چنین قواعدی گام بردارد. 
چنین قواعدی نشان از سیاســت هایی دارد که سیاستگذار 
به دلیل دید کوتاه و مقطعی اعمال می کند اما در واقع مکانیزم 
معامالتی بازار را به طور کلی مختل کرده است. باید در این زمینه 
از کشور                        هایی همانند ایاالت متحده آمریکا و انگلستان الگوبرداری 

کرد تا بتوان نسبت به گذشته به مراتب موفق            تر عمل کرد. 

اقتصاددان بد، اقتصاددان خوب �
 اقتصاددان بد اقتصاددانی اســت کــه رویکرد                        های کوچک 
و مقطعی را مالک قــرار می دهد و برای فعالیــت خود توجیه 
می کند. اقتصــاددان خوب اقتصاددانی اســت که رویکرد            های 
بلندمدت را با دید تاثیر بر کلیت جامعه در نظر می گیرد. متاسفانه 
دامنه نوسان، حجم مبنا و ارز 4200 تومانی همگی همانند یکدیگر 
عمل می کنند. در این میان مذاکــرات اتمی ایران با قدرت            های 
جهانی اکنون در مســیر فرسایشــی قرار گرفته است، اتفاقی 
که در سال 1400 وزن چندانی در محاســبات سرمایه            گذاران 
نداشت اما در شرایط فعلی شاهد تشدید این رویداد در عملکرد 
بورس            بازان هستیم. با فرسایشی شدن پروسه مذاکرات دیدگاه 
تورمی جامعه و به طور کلی ســرمایه            گذاران تشدید می شود و 
این قشر به این نتیجه خواهد رسید که در سال جاری یقینا تورم 
را تجربه می            کنیم، بنابراین بازار سهام نیز رشد پیدا می کند اما 
میزان حرکت مشخص نیست. واقعیت اینجاست که بخش مولد 
اقتصاد کشور می تواند خود را با تورم تطبیق دهد. بورس تهران و 
فرابورس ایران در یک حرکت آهسته به سمت انطباق با تورمی 
قرار گرفته            اند که انتظار می رود در صورت عدم دستیابی به برجام 

در سال 1401 تجربه کنیم. 
در عین حال به دلیل اینکه بازار کامودیتی            ها در سطح جهان 
در روند صعودی قرار گرفته اســت، موج مثبت به شرکت های 
وابسته به این حوزه نیز تسری پیدا کرده و اغلب سرمایه            گذاران بر 
همین اساس در شرکت هایی همانند پتروشیمی، فلزات اساسی، 
معادن و ... اقدام به ســرمایه            گذاری می کنند. هر چند این قبیل 
از شرکت ها تحت تاثیر منفی دستورالعمل عوارض صادراتی قرار 
دارند اما در صورت حذف این مهم می توان شاهد افزایش ورود 

پول به این قبیل صنایع باشیم. 
به طور کلی از عوارض به عنوان یک ابزار یادآوری می شــود، 
اما اینکه اجازه دهیم ســال 1400 به پایان برسد، بدون اعالم 
قبلی، بدون سیاست های پلکانی و به صورت یک            شبه موضوعی 
تحت عنوان عــوارض صادراتی اعمال می شــود؛ یقینا چنین 
رویدادی تاثیر منفی در کلیت بازار سرمایه خواهد داشت. فارغ 
از موضوع بازار سهام، در اقتصاد کشور تعداد زیادی شرکت در 
این حوزه در حال فعالیت هستند که در حال حاضر دچار چالش 
شده            اند. عوارض صادراتی در شرایط ریسکی اقتصادی، ریسک 
دیگری بوده که اکنون به صنایع و شــرکت ها وارد شده است و 
نتیجه مطلوبی هم در پی نخواهد داشت. به نظر می رسد که در 
دولت جامعیتی در ســطح تصمیم گیری برای این حوزه وجود 
ندارد و متاســفانه تصمیم گیری            ها به صورت جزیره            ای است. در 
اقتصاد ذی نفعان ایران، ذی نفعان این حوزه هم از قدرت باالیی 
برخوردارند و تا جای ممکن اجازه پیاده            سازی چنین بخشنامه            ای 
را نخواهند داد،             بنابراین احتمال تغییر در دستورالعمل             صادراتی 

دور از ذهن نیست. 
به نظر می رســد پس از مدت طوالنی که بازار سهام حرکت 
قابل توجهی را تجربه نکرده بود، به مرور زمان باید به سمت اعداد 
و ارقام باالتری میل پیدا می            کرد. در حال حاضر شرکت هایی که 
سود تقسیمی دارند نسبت به شرکت هایی که به لحاظ قیمتی 
رشــد پیدا می کنند، باید بیشــتر مالک بازیگران این بخش از 
اقتصاد کشور قرار گیرند. شرکت هایی که سود تقسیمی باالیی 
دارند، از حاشیه سود باالی 40 درصدی برخوردارند، » ROA« و 
بازده دارایی های باالی 40 درصدی دارند و ساختار سرمایه آنها 
حداکثر 30 درصد بدهی است، باید مورد توجه سرمایه            گذاران بازار 
سرمایه قرار گیرند. استراتژی معامالتی سرمایه            گذاران می تواند 
با توجه به سود تقسیمی )با مشــخصات مطرح شده( به عنوان 
مثال در صنعتی همانند پتروشــیمی و... پیاده            سازی شود.  در 
نهایت به نظر می رســد در صورتی که انتظارات تورمی 1401 به 
سمتی سوق پیدا کند که نسبت به سال گذشته بیشتر شود، یقینا 

می توان به تداوم صعود نماگر اصلی بورس تهران امید داشت. 
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بورس

حجم کل معامالت 
10696/723/6613/9088/56)میلیون سهم(

ارزش کل معامالت 
47335/814/2525/8644/47)میلیارد ریال(

568077/014/2224/965/71تعداد کل معامالت 

فرابورس

حجم کل معامالت 
3268/036/6823/5655/48)میلیون سهم(

ارزش کل معامالت 
20191/731/3574/6258/50)میلیارد ریال(

5/77-301326/025/1449/12تعداد کل معامالت 

بیشترین اثر بر شاخص کل 
)واحد(

بیشترین ارزش معامالت 
)میلیارد ریال(

بیشترین حجم معامالت 
)میلیون سهم(

2861شستا2948شستا1796شستا

753خساپا1599خساپا1687پارسان

436خودرو1495شتران1281تاپیکو

364خبهمن1332شبندر1221فارس

361خگستر1261خگستر1201نوری

مقدارمتغیر
تغییرات 
روزانه 
)درصد(

تغییرات 
ماهانه 
)درصد(

تغییرات 
ساالنه 
)درصد(

تغییرات از 
ابتدای سال 

)درصد(

1501713/01/819/8322/619/83شاخص کل بورس

8/0214/21-397769/51/7314/21شاخص کل )هم وزن(

 شاخص قیمت 
368756/81/799/7815/729/78)وزنی-ارزشی(

12/0313/98-247665/71/6713/98شاخص قیمت )هم وزن(

1391874/81/9310/3929/3410/39شاخص صنعت

1163446/71/869/3430/339/34شاخص بازار اول

2827545/11/7410/4813/5910/48شاخص بازار دوم

1917444/51/558/8710/678/87شاخص آزاد شناور

60405/31/829/5432/699/54شاخص 50 شرکت فعال تر

85545/01/748/9838/808/98شاخص 30 شرکت بزرگ

 ارزش بازار بورس 
59785914/91/809/7322/269/73)میلیارد ریال(

20704/11/5412/6416/1812/64شاخص کل فرابورس

ارزش بازار فرابورس 
4/6312/78-11551914/81/5212/78)میلیارد ریال(

*معامالت بورس و فرابورس با حذف معامالت بلوکی و اوراق مشارکت است.

نبض بازار سهام

خالص  تغییر مالکیت  صنایع  بورسی
ارزش تغییر مالکیت  )میلیارد ریال(صنعت

869محصوالت شیمیایی
817چند رشته ای صنعتی

156خودرو و ساخت قطعات
153سرمایه گذاری ها

146فلزات اساسی
118محصوالت فلزی
45خرده فروشي
44مواد دارویی

42کاشی و سرامیک
30سیمان

20تامین آب، برق، گاز
19غذایی به جز قند
14دستگاه های برقی

14کانه فلزی
5سایر مالی

5محصوالت کاغذی
4الستیک و پالستیک
2محصوالت چوبی

1استخراج نفت و گاز
0/2انتشار و چاپ
0منسوجات
0سایر معادن
0زغال سنگ

0/1-وسایل ارتباطی
1-محصوالت چرمی
10-کانی غیرفلزی
13-ماشین آالت

20-رایانه
24-قند و شکر

26-نهادهای مالی
37-بیمه و صندوق بازنشستگی

51-فنی و مهندسی
64-مخابرات
105-انبوه سازی

112-زراعت
179-بانک ها

195-اطالعات و ارتباطات
221-فرآورده های نفتی

318-حمل و نقل

دماسنج تاالر شیشه       ای پس از 7 ماه ابرکانال 1/5میلیون واحد را پس گرفت

چشمکبورسبهکاهشمحدودیتها
دنیای اقتصــاد – محمد امیــن خدابخش: 
بازار سهام در روز گذشته به بازشدن تدریجی 

دامنه نوسان عکس العملی مثبت نشان داد. 
در ایــن روز شــاخص کل بــه لطف رشــد 
1/8درصــدی میانگین وزنــی قیمت ها پس 
از 7 ماه به بــاالی ســطح 1/5میلیون واحدی 
بازگشــت و 83 درصد از نمادهــا در این روز با 
رشد قیمت همراه شدند. در روز دوشنبه حدود 
7 درصــد از نمادهای بورس بیــش از 5 درصد 
افزایش قیمت را تجربه کردند. نکته قابل توجه 
در ایــن روز کاهش صف       های خریــد با وجود 
فضای صعودی قیمت ها در این روز بود. اینطور 
که به نظر می آید نخســتین هدف بازار سهام 
مبنی بر اشــباع عرضه و تقاضا در ایــن بازار با 
افزایــش یک درصدی دامنه نوســان و امید به 
تداوم آن تا مثبت و منفی 10 درصد رو به سوی 

محقق شدن دارد. 

مسیر توسعه بازار �
بازار سهام در سال های اخیر مسیری پر پیچ و 
خم را برای رسیدن به توسعه سپری کرده است. 
این بازار اگرچه در بسیاری از مقاطع سال های 
اخیر ســهم کوچکی از اقتصاد ایران داشته، با 
این حال توانسته جایگاهی مهم در بین مردم 
پیدا کند. بازار یادشــده هم اکنــون با افزایش 
تعداد ذی نفعان آن به بیــش از 50 میلیون نفر 
به وزنه       ای مهــم در جهت دهی به رفتار مردم و 
مطالبات اقتصادی آنها بدل شده و با بیشترشدن 
سهم آنها در تغییرات قیمت سهام توانسته آنها 
را نسبت به تصمیمات کالن اقتصادی هوشیارتر 
و حســاس تر از قبل کند. دقیقا به همین دلیل 
است که در طول سالیان اخیر هرچه که بیشتر 
گذشته، همســویی منافع مردم با منافع بازار 
ســهام نســبت به قبل افزایش یافته است. در 
آخرین قدم از این مسیر پر فراز و نشیب راهیابی 
سهام عدالت به پرتفوی سهامداران، این طرح 
عظیم و امکان فروش آن که البته ناقص ماند، 
سبب شد تا جهت گیری اقتصادی مسووالن و 
سخنان پر از وعده و وعید آنها نسبت به گذشته 
بیشــتر مورد توجه عموم مردم قــرار بگیرد، با 
این حال نبایــد از این واقعیت هــم غافل بود 
که بخش مهمی از اهمیــت بورس در طول دو 
سال گذشته ناشی از دعوت دولت از مردم برای 
حضور در بازار سهام و کم ریسک نشان دادن این 
بازار در قالب ســخنرانی ها و اظهارنظری هایی 
اســت که عمدتا در  ماه های پایانی سال 98 و  
ماه های ابتدایی ســال 99 آغاز شد. به موجب 
این تحوالت، حضور قابل توجــه مردم در بازار 
در نهایت منجر به آن شــد که توجه مردم به 
حرف ها و رفتارهای موثر بر بازار سهام بیش از 

پیش افزایش یابد. 
به هــر روی حاال پس از گذشــت دو ســال 
 از تســریع رشــد قیمت ها در بورس و گذر از 
16ماهی کــه در آن قیمت های این بازار تغییر 
جهت دادند، می دانیم که مدیریــت این بازار 
سهام به سهولت گذشته نمی شود، چراکه هم 
تعداد کدهای معامالتی آن به 37/5 میلیون در 
پایان سال 1400 رســیده و هم نحوه استفاده 
دولت از سود شرکت های بورسی در طول این 
مدت بر حساسیت ســهامداران بیش از پیش 
افزوده اســت. همین امر سبب شــده تا اعمال 
تغییر در بازار ســرمایه و اصالح موانع در آن به 
امری ناگزیر بدل شود و گذر نحوه مدیریت بازار 
سهام از وضعیت سنتی به مدرن آغاز شود. در 
همین راستا طی دو سال گذشته قدم های رو به 
جلویی برداشته شد که اگرچه برای بهبود اوضاع 
کافی نبوده اند، با این حال می توان آنها را اقدامی 
مثبت دانســت که در صورت تداوم می توانند 
منجر به پیموده شدن روند توسعه بازارهای مالی 
کشور شوند. یکی از این اقدامات شروع فرآیند 
بازارگردانی بود که به رغم ایرادات و کاستی های 
فراوانی که داشته، توانسته بنا بر آنچه که پیشتر 
گفته شــد فضا را برای بهبود وضعیت در بازار 

سرمایه به اندازه سهم خود فراهم کند. 
البته ناگفته پیداست که هیچ کس دوست ندارد 
قطار تحوالت بازار ســرمایه در بعد کالن بورس 
و در چارچوب جزئی تر در همین ســطح فعلی 
متوقف شــود، به همین  دلیل است که بازار این 
روزها خود را برای رفتن به مرحله بعدی یعنی 

بازترشدن تدریجی دامنه نوسان آماده می کند. 

دامنه بلند نوسان �
در راســتای همین اصالحات موردنیاز روز 
گذشته دامنه نوسان قیمت سهام برای اولین بار 
در تاریخ حضور بازار ســرمایه در بدنه اقتصاد 
کشور به محدوده مثبت و منفی 6 درصد رسید. 
این حرکت به زعم بسیاری از کارشناسان بازار 

ســهام حرکتی رو به جلو ارزیابی می شــود، با 
این حال یــک نکته مهم وجــود دارد که نباید 
قدم یادشده تنها در این حد محدود بماند و اگر 
هدف افزایش کارآیی بازار باشــد باید آن را به 
شــکل مداوم و پله پله ادامه داد. فعال شنیده ها 
حاکی از آن است که مقرر شــده تا بازار سهام 
در مســیر افزایش تدریجی دامنه نوســان تا 
سقف 10 درصد )در سال 1401( قرار بگیرد، با 
این حال مشخص نیست که چرا همین رویکرد 
نیز تنهــا در بازارهای اول بــورس و فرابورس 
دنبال شده است. بســیاری بر این باور هستند 
که محدود کردن بازشدن افزایش قیمت ها که از 
روز گذشته آغاز شده است، به برخی از نمادهای 
بازار سهام )بازارهای اول بورس و فرابورس( را 
می توان به نحوی جهت دادن به سرمایه مردم به 
برخی از نمادهای خاص یا سیگنال       دهی نسبت 
داد. این در حالی است که تمامی نمادهای بازار 
ســهام پیش تر در زمان ریاســت محدود علی 
دهقان دهنوی بر سازمان بورس افزایش سمت 
مثبت دامنه نوسان به محدوده مثبت 6 را تجربه 
کرده بودند، از این رو به نظر نمی رســد که تنها 

یک درصد افزایش دامنه نوسان 
در هر دو بعد مثبــت و منفی 
تابلوهای معامالتی نیاز به این 

حد از احتیاط باشد. 
به هر روی همیــن افزایش 
یک درصــدی و محــدود بــه 
برخی از نمادها نیز قرار نیست 
قدم قطعی بازارهای یادشــده 
باشــد. آنچنان که میثم فدایی 
مدیرعامل فرابــورس ایران به 
رســانه ها گفته اســت، مقرر 
شــده تا دو شــرکت بورس و 
فرابورس پس از گذشت سه ماه 
طی گزارشــی از آثار و عواقب 
احتمالی این تغییرات گزارش 

تهیه کننــد تا در صورت موفق ارزیابی شــدن 
تغییرات یادشــده ایــن روند دنبال شــود. به 
هــر روی اینطور که به نظر می رســد فعال باید 
خوشبین بود و دید که آیا قدم کوتاه بازار سهام 
برای رفتن به ســمت کارآیی بیشــتر از سوی 

مسووالن آن مثمرثمر خواهد بود یا خیر. 

توهم مشروعیت یک مانع �
امــا از تمامی تحوالت روزهای اخیر بر ســر 
باز شدن دامنه نوسان که بگذریم، از یک نکته 
نمی شود چشم پوشــی کرد. بازار سهام با گام 
نهادن در این مســیر می توانــد قدمی مهم در 
جهت افزایش کارآیی بازار بــردارد. هرچه که 
توان حرکت قیمت ها در یک روز بیشتر باشد، 
می توان انتظار داشــت که نقدشوندگی بازار از 
کیفیت بیشتری برخوردار باشــد و در نهایت 
ریسک نقدشوندگی قیمت ســهام نیز نسبت 
به قبل کاهش یابد، بــا این حال یک نکته مهم 
نیز در این میان مطرح اســت. دامنه نوســان 
به عنوان یکی از مهم تریــن موانع کارآیی بازار 
همزادی دارد کــه تاکنون در ســخنرانی ها و 
جهت گیری های مسووالن بازار سرمایه چندان 
مورد توجه قــرار نگرفته اســت. حجم مبنا که 
تقریبا عمری به اندازه دامنه نوسان در بازار سهام 
ایران دارد؛ یکی از مهم ترین عواملی است که در 
همدستی با دامنه نوسان قیمت ها در سال های 
اخیر سبب شــد تا بازار از تعادل خارج شده و 
ضمن ثبت یک رشد بی سابقه در سال های98 
و نیمه نخست 99 در یک سال و نیم پس از آن 
افتی فرسایشــی و آزار دهنده را به فعاالن بازار 

سهام تحمیل کند. 
اینکه حجم مبنا تاکنون توســط هیچ یک از 
مسووالن سازمان مورد عناد قرار نگرفته )البته 
در گذشته فرابورس از این محدودیت در امان 
مانده بود اما این بازار نیز در سال گذشته گرفتار 
مصیبت حجم مبنا شــد( تا حد زیادی عجیب 

اســت؛ چراکه همین قاعده زائــد که در عمل 
نوســان قیمت ها در بازار را محــدود می کند 
نیز به مانند دامنه نوسان در هیچ بازاری که به 
معیارهای کارآیی نزدیک است، یافت نمی شود. 
بازار ســهام در ایران طی ســال های اخیر در 
شرایطی قربانی این دو قانون غلط شده که در 
صورت نبود این دو احتماال بسیاری از صعود و 
سقوط های قابل توجه که در بازار از آنها با عنوان 
پروژه شدن سهام یاد می شود شکل نمی گرفت. 
به هر روی، فعال سقف آرزوها در بورس آنقدری 
کوتاه هست که شــاید پرداختن به حجم مبنا 
را نتوان اولویت بازار ســهام دانســت، چراکه 
همچنان تغییرات یادشده در حوزه دامنه نوسان 
نیز مخالفانی دارد که متقاعد کردن آنها به اندازه 

کافی سخت هست. 

نظارت یا هیاهو برای هیچ �
 روز گذشته، همزمان با نخستین روز افزایش 
دامنه نوسان در بازارهای اول بورس و فرابورس 
مصاحبــه ای ازمدیــر نظارت بــر بورس های 
سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد که در 
آن پارچینی به شکلی تلویحی 
افزایش دامنه نوســان را برای 
بازار پر ریسک تلقی کرده بود. او 
در این مصاحبه گفت: »افزایش 
دامنه نوســان همان طــور که 
می تواند به افزایش نقدشوندگی 
بینجامــد، در صورت غفلت در 
نظارت، می تواند سبب تخریب 
سرمایه       ها شود. « جمله یادشده 
از جهاتی بسیار قابل تامل است. 
شاید این روزها بر کمتر کسی 
این واقعیت پوشــیده باشد که 
نیاز به نظــارت و اجرای قانون 
یکــی از پیش نیازهای فعالیت 
در بازار سهام است، با این حال 
وقتی حرف از نظارت می شــود، ســوال های 
بســیاری در ذهن مخاطبان نظــارت به وجود 
می آید. در یک بــازار مالی منضبــط نظارت 
به نحوی انجام می شود که اوال تضاد منافع میان 
کنشــگران بازار به حداقل برسد و ثانیا برابری 
همگان در مقابل قوانین تثبیت شــود. در بازار 
سرمایه ایران نظارت اما شــکل متفاوتی دارد. 
بارها شده که ناظر بازار بازگشایی یک سهم را 
به تعویق انداخته و نه تنها ابهامات به وجود آمده 
درخصوص آن را رفع نکــرده بلکه با بی تفاوتی 
از کنار آن گذشته اســت، در واقع بسیاری در 
بازار سهام بر این باور هستند که نظارت بر بازار 
بیشتر به شکلی تصنعی انجام می شود و عموما 

سلیقه ای است تا نظام مند. 
در حال حاضر براســاس گفته های پارچینی، 
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق 
بهادار به نظر می آید کــه او تلویحا محدودبودن 
دامنه نوسان را به کم بودن شفافیت نسبت داده؛ 
این در حالی اســت که بنا بر گفته های ســایر 
مسووالن بازار سهام ایران از حیث شفافیت در 

وضعیت خوبی قرار گرفته است. 
وی در این باره گفته است: »طبق بررسی       های 
صورت گرفته در بورس های دنیا، کشورهایی که 
از ریسک ســرمایه       گذاری باالتری برخوردارند 
و شــفافیت در بازارهای مالی آنها پایین است، 
معموال دامنه نوســان محدودتری دارند. « در 
جایی دیگر ضمن دفاع از حجم مبنا این چنین 
اضافه کرده »طبق بررســی       های انجام شــده، 
حجم مبنا در بازارهایی که مشــمول افزایش 
دامنه نوسان شده       اند، پارامتر موثری محسوب 
نمی شود، زیرا حجم گردش مالی معامالت به 
حدی باالســت که بود و نبود حجم مبنای در 
آن بازارها نامحسوس خواهد بود، عالوه بر آن، 
حجم مبنا در این بازارها ســبب عادالنه شدن 
قیمت های کشف شــده و حذف دستکاری در 
نرخ ها خواهد شد. « مشخص نیست اگر از تاثیر 

حجم مبنا کاسته شده چرا باید آن را نگاه داشت 
اما چیزی که مسلم است اینکه وقفه معامالتی 
در بازارهای دیگر که بنا بر سقف و کف نوسانی 
معین اتفاق می افتد، توســط سیاستگذاران با 
دامنه نوسان اشتباه گرفته شده و در حجم مبنا 
نیز به عنوان سوگلی پا به سن گذاشته سازمان 
بورس برخالف ایرادهای متعددی که از سوی 
کارشناسان به آن وارد شــده، همچنان مفید 

ارزیابی می شود. 
این در حالی است که بسیاری از تصمیمات 
نظارتی گرفته شــده در ســال های اخیر بیش 
از آنکــه به عنوان عاملی بــرای بهبود وضعیت 
بازار عمل کنند، بیشــتر مانع آن شده اند تا به 
معیارهای یــک بازار کارآ نزدیک شــود. حال 
مشخص نیســت که چنین صحبت هایی چرا 
در نخستین روز بازشــدن دامنه نوسان گفته 
شده اســت. آیا درمیان مقامات مسوول بازار 
سرمایه درخصوص مســیر پیش روی این بازار 

اختالف نظر وجود دارد؟ 

گام های دیگر �
جدا از این حواشــی اما کلیت بازار ســهام با 
تغییرات اعمال شده در دامنه نوسان موافق است. 
فعاالن این بازار که مدت ها است به لزوم دوری 
گزیدن از قوانین بدون پشــتوانه علمی در ابزار 
سرمایه اصرار دارند، روز گذشته ضمن استقبال 
از تغییرات در بازار سهام بر افزایش تقاضا در بازار 
یادشــده افزودند. در ایــن روز ارزش معامالت 
خرد بــورس )ســهام و حق تقدم( بــه حدود 
4734میلیارد تومان رســید که نســبت به روز 
قبل از آن افزایشی بیش از 600میلیارد تومانی 
را نشان می دهد. همچنین در بورس و فرابورس 
نیز به ترتیب 22 نماد )معادل 6/6 درصد از کل( 
و21 نماد )معادل 15 درصد از کل( رشد بیش 
از 5 درصدی را شــاهد بودند. در ایــن روز که 
شاخص کل بورس تهران با رشد 1/81درصدی 
همراه شــد، از 332 نماد معامله شــده، قیمت 
پایانی 276 ســهم )83 درصد( مثبت بود و در 
مقابل 47 ســهم )14 درصد( در سطوح منفی 
دادوستد شدند. در این بازار 38 نماد )11درصد( 
صف خریــدی بــه ارزش 122میلیارد تومان 
تشــکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل       گیری 
صف فروش در 4 نماد بورســی )یک درصد( به 

ارزش یک میلیارد  تومان بودیم. 
در فرابورس ایران نیــز در روزی که آیفکس 
افزایش 1/54درصــدی را ثبت کرد، 139 نماد 
معامله شدند که در این میان قیمت 115 سهم 
)83 درصــد( مثبت و 23 ســهم )17 درصد( 
منفی بــود. در این بازار 21 نمــاد )15 درصد( 
صف خریدی به ارزش 67 میلیارد تومان تشکیل 
دادند. در این بازار هیچ صف فروشــی مشاهده 
نشد. این تغییرات در کنار خالص تغییر مالکیت 
119 میلیارد تومانی حقوقی به حقیقی ســبب 
شد تا در روز یادشده شاخص بورس پس از 7 ماه 
مجددا به کانال 1/5میلیــون واحدی بازگردد. 
بر این اساس این ســومین بار از آغاز رکود 99 
تاکنون است که شــاخص بورس در محدوده 

یادشده قرار می گیرد. 
 اما فارغ از عکس العمل سرمایه گذاران به افزایش 
دامنه نوسان باید توجه داشت که همچنان راهی 
طوالنی برای بهبود اوضاع در بازار سهام باقی مانده 
اســت. مطابق با آنچه که کارشناسان می گویند 
بورس و فرابورس هم اکنون نیازمند آن هســتند 
که اوال زمان توقف ســهام از وقفه های چند روزه 
به مانند سایر کشورها به توقف های چند ساعته 
کاهش پیدا کند. از ســویی دیگــر باید به مانند 
هر بازار نرمالی که نمونه آن در سایر کشورها به 
وفور یافت می شــود، زمان معامــالت در بورس 

تهران نیز افزایش پیــدا کند. در 
حال حاضر زمــان معامالت کال به 
سه ســاعت و نیم در روز محدود 
شده که این مغایر با زمان معامالت 
در سایر بازارها است. در بازارهای 
مالی نظیر وال اســتریت و بورس 
لندن این زمان به ترتیب 6/5 و 8 
ساعت است. سایر بازارهای سهام 
نیز ســاعت کاری حداقل دوبرابر 
بورس تهران دارند. در صورتی که 
این مــوارد و اهدافــی همچون 
افزایش شناوری بازار سهام دنبال 
شــود، می توان انتظار داشت که 
در نهایت هــم از فشــار بر روی 
سامانه های معامالتی کاسته شود 
و هم بازار سهام کشــور در مقابل 
ســایر بازارهای سهام به خصوص 
کشورهای منطقه چندان ضعیف 

به نظر نیاید. 

تاریخچه تغییرات دامنه نوسان در بورس تهران

بازه زمانی سقف مجاز نوسان

از ابتدای 1378 تا ابتدای 1380 کنترل شده به صورت قضاوتی

از ابتدای 1380 تا 1382/03/07 P/E دامنه متقارن 1 تا 5 درصد با توجه به نسبت

دامنه نوسان متقارن 5 درصدی 1382/03/07 تا 1384/11/24

1384/11/24 تا 1387/02/21 دامنه نوسان متقارن 2 درصدی

1387/02/21 تا 1388/08/16 دامنه منوسان متقارن 3 درصدی

1388/08/16 تا 1389/04/07 دامنه نوسان متقارن 3/5درصدی

1389/04/07 تا 1394/03/01 دامنه نوسان متقارن 4 درصدی

از 1394/01/03 تا 1401/01/29 دامنه نوسان متقارن 5 درصدی

از 1401/01/29 تا زمان نامشخص دامنه نوسان متقارن 6 درصدی

پیمان مولوی
کارشناس بازار سرمایه

   هیچ کس دوست 
ندارد قطار تحوالت بازار 

سرمایه در بعد کالن 
بورس و در چارچوب 

جزئی تر در همین سطح 
فعلی متوقف شود، 

به همین  دلیل است که 
بازار این روزها خود را 

برای رفتن به مرحله 
بعدی یعنی بازترشدن 
تدریجی دامنه نوسان 

آماده می کند


