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در بورس چه خبر است؟
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

ویروس کرونا پایه های اقتصاد جهانی را به لرره دروورد اتر م فی ری ریم قنفر
کاهش ییی قنف

نر

تهام در بورس های بنن الفللی و پنش بنیی ر ی فی ی اقتصراد جهرام را

به هنچ وجه نفی توام کفتر اه هلزله  8ریشتری در اقتصاد جهانی دانس م
در رایطی که فییر عافل فرتیس بیز اه افکام عیم حفای

تهافیارام ایرن ررک

ابرراه

نگرانی فی کیی و بنم وم دارد که تهافیارام رایط د روار پرنش رو را تلفرل نکررد و برا
فروش تهام خود رک

که در یکی دو فرا اخنرر

را به ور کستگی بکشانیی چگونه ات

ارهش تهام در بورس ایرام چیی برابر ی ات ؟ گویی کرونای فا با کرونای بقنه فرق دارد
و به کفک اقتصاد کشور وفی ات م البته این نکتره را هرم نبایری اه ندرر دور دا ر کره فرا
فوفق ی ایم قبل اه نوع ویروس کرونا اقتصادفام را کرونایی کینم!
واقع ًا بایی پرتنی در برورس چره فری گرورد و فراجرا چنسر ؟ در پری اعفرا تناتر

هرای

اقتصادی کوتا فیت و بسیی کردم به گ تار درفانی در صلیه اقتصاد کشور طی چیری دهره
و البته فشارهای نا ی اه تلریم دول

با کسری بودجه قابل توجهی در ترا جراری فواجره

ات م عیم افکام دتتنابی به دروفیهای پنش بنیری ری برا فرروش ن ر و ننرز عریم تلقرق
دروفی های فالناتی به دلنل رکود اقتصادی دول
جاری خود انیاخته ات م لوا دول

را به فکر فرروش افروا و ترافنن فجرار

تهام خود را در ته صرییوق بانرک و بنفره خرودرو و

فلزات و پترو نفی و پاالیشگا قرار داد و به فردم واگوار فی کییم البتره کره فرروش ترهام
دول

در بیگا های اقتصادی افرری کراف ً پسریییی برود و اه روه او بیگرا داری دولر

تناتتی کاف ً ا تبا بود ات م رتم بر این ات

کره دولر

هرا دارایری خرود را فروختره و

دروفی حاصل اه وم را صرف پروژ های عفرانی نفاییی تا هیرتاخ

های الهم برای توترعه

اقتصادی کشور توتط بجش خصوصی را فراهم وورنیم لنکن چیانچه دول

با فروش افروا

خود فجار تا جاری را تافنن کیی در واقع اه جنب خورد و فوفق ی اتر
اقتصادی را به تا و تالهای بعی فیتقل کیی و این هفام تنات
وم هستنمم

اقتصادیس

فشرک ت

که تالها اهی

با نگاهی اجفالی به تهام ارائه ی اه توی دول

فی بنینم در گرو او بانک ها و بنفه هرا

عفیتاً هیام انبا ته قابل تروجهی دا رته و چیانچره چترر حفرایتی بانرک فرکرزی اه ترر ونهرا
بردا ته ود با خطر ور کسرتگی فواجره خواهیری ریم وضرعن
بزرگ کشور هم که با ران
دو رک

دو ررک

خودروتراهی

یعیی اه جنب فردم بزرگ ی انی بهتر اه بانک ها ننس م این

حیود  03هزار فنلنرارد توفرام بره ربکه برانکی بیهکارنری و در حرا حاضرر برا

اتتقراض اه بانک ها هزییه جاری دتتگا عریض و طویل خود را ترافنن فری کییریم در ایرن
گرو صیایع فوالد و فس هم قرار گرفته انی که اگر تود عفلناتی دارنی وم هرم ترود ننسر
بلکه ران

ات م صیایع فلزی فصرف انرژی بسنار باالیی دارنی و برای هر کنلرووات تراع

برق حیود  033توفام پرداخ
تاع

فی کییی در حالی که قنف

برق بنش اه  0333توفام اتر

تفام ی واقعی هرر کنلرو وات

و بریین ترتنرب در فقابرل هرر  033توفرام پرداختری

توتط این رکتها برای انررژی فصررفی  0333توفرام اه بودجره دولر
فی ودم لوا این رک

پرداخ

یعیری جنرب فرردم

ها در واقع هیام د بود و چیانچه تودی نشرام فری دهیری

تاختگی ات

و نا ی اه تنستم رانتی فتیاو درکشور ات م اص ً فگرر فری رود بیگراهی

فییری

در فضای اقتصرادی

تل

دول

بود و تود د با ی؟ لوا با اطفنیام فی توام گ

دولتی ارهش واقعی این ترهام در بهتررین حالر

تالم و بیوم هر گونه دخال

صر ر اتر م

اصوالً عوافل تعننن کییی قنف

تهام ارهش دارایی تود عفلناتی و یا انتدار تود در وییری

افروه این رک

ها که فعلوم ات م با پنش بنیی ررایط اقتصرادی کشرور و

ات م وضعن

چیانچه هزییه های نا ی اه کرونا و اه هفه فهفترر ترایه تریگنن تلرریم هرا را بره وم اضرافه
کینم تکلنف تود وتی این بیگا های اقتصادی کاف ً رو ن خواهی ی لروا چگونره اتر
که در چیی فا اخنر اهی افزایش چیی صی درصیی قنف تهام هستنم؟
تیاریوی احتفالی وم ات

کره دولر

برا روی ووردم بره فرروش ترهام خرود بررای ترافنن

کسری بودجه جاری اقیافاتی در باهارهای فواهی به عفل وورد ات م برا توجره بره رکرود
حاکم در باهار هفنن و فسکن بجش نقیییگی به ترف
فلیودی

در ثب

اره و طر رفر و دولر برا ای راد

ت ارش اخو فالنات اه خریی و فروش اره و تکه و هم چینن ای اد جرو

روانی اه جیس تلطام تکه و اره فعالن

این بجش را به حیاقل رترانیم اخنرراً ننرز علنررمم

اع م نرخ تورم بنش اه  03درصی اه توی بانک فرکزی نرخ بهر تپرد های برانکی را بره
 %01کاهش داد و بیین ترتنب بجش قابل توجهی اه نقیییگی به طرف بورس هیای
ه وم نقیییگی به بورس فی ر به ای اد حبابی بسنار بزرگ در قنف

ریم

تهام ی ات م بریین

ترتنب دول
ات

با ترکوب باهارهای فواهی عف ً اقیام به فهییتی باهار کرد و ایرن در حرالی

که نقش دول

ییی قنف

ندارت دقنق برای جلوگنری اه دت

کاری قنف

تهام ات م افزایش

تهام در بورس وم هم در رایط فعلی اقتصاد جهام نشام فی دهی که دول

این طریق اه دو فسنر تود فی بردم او اییکه با کیترر باهارهرای فرواهی قنفر

اه

ترهام را بره

صورت کاف ً منر واقعی به چیی برابر افزایش داد و در راتتای جوب فشتری  %03تج نرف
دیگر برای دول

فی دهیم فزی

وم ات

که با رتنیم ح م فعاف ت بره روهانره  03هرزار

فنلنارد توفام هر روه  13فنلنارد توفام پو باد وورد تل
دول

عیروام فالنرات انتقرا بره خزانره

واریز فی ود تا افکام تیاوم دت و د باهی فالی دول برای چیری صرباحی دیگرر

فراهم وفی و اه تا دیگر هم که خیا بزرگ ات !
فجلص ک م اییکه دول

به جای اییکه برای باالنس کردم بودجه اقریام بره کراهش هزییره

های خود کرد و اه این فسنر باهدهی خود را ارتقاء دهری بره را وترام روی وورد اتر و
با ای اد حبابی بزرگ در بورس تهام بی ارهش خرود را فروختره و حریود  13هرزار فنلنرارد
توفام دروفی ای اد کرد تا اه این طریق بجشی اه کسری بودجه جاری خود را ترافنن کیریم
فشکل ایی ات
که چه ک

که این حباب دیر یا هود خواهی ترکنی و چییین فنلنوم ن ر خواهیی فهفنری

گشادی تر رام رفتره اتر م وم وقر

فوتسات اعتباری اهی بودیم فنلنوم ها ن ر پش
بعی هم فثل هفنشه به جای اعفا تنات

هفرام طرور کره در فرورد ور کسرتگی
در تاهفام بورس صرف کشرنی و دولر

های صلنح و دراه فیت اقتصادی اه جنب فردم

ضرر ونها را جبرام خواهیکردم بیین ترتنب در حالی که این روهها هلزلره کرونرا پایره هرای
اقتصاد جهام را به لره دروورد ات

به ندر فی رتی هلزله اقتصادی فا در را ات !

