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ــز  ــن می ــا در ای ــت و م ــرده اس ــران ک ــادی را نگ ــده زی ــرمایه ع ــازار س ــتانی ب ــای زمس روزه

تحلیــل بــه بررســی وضعیــت بــازار و چشــم انــداز آن می پردازیــم. در ایــن قســمت از میــز 

تحلیــل، ســعی خواهیــم کــرد وضعیــت بــازار را شــفاف کــرده و آینــده آن را پیش بینــی 

کنیــم. 

ــود  ــزی وج ــرکت های فل ــا و ش ــوص فوالدی ه  در خص
ً
ــرا ــه اخی ــایعاتی ک ــا ش ــث را ب بح

دارد شــروع می کنیــم. امــا قبــل از آن بایــد مقدماتــی گفتــه شــود. کشــور ایــران از 

ســال 1351 بــه بعــد از درآمدهــای نفتــی سرشــاری بهــره منــد بــوده کــه در اداره کشــور 

اهمیــت بســیاری داشــته اســت. توافــق نانوشــته ای بیــن مــردم و حکومــت وجــود 

داشــته کــه دولــت صــادارت دو میلیــون بشــکه نفــت را انجــام داده و بــه مصــارف 

دلخواهــی ماننــد هزینــه شــرکت هایی کــه در اطــراف دولــت بــزرگ شــکل گرفته انــد 

بــه  نیــز  نفــت  بشــکه  میلیــون  دو  طرفــی  از  اســت.  رســانده  منطقــه،  در  هزینــه  یــا 

پاالیشــگاه ها بــرای تولیــد فرآورده هایــی ماننــد بنزیــن و گازوئیــل داده شــده اســت 

تــا ارزان بــه دســت مــردم برســد. یعنــی بــه نوعــی، بیــن حکومــت و مــردم نصــف شــده 

اســت. بــا کاهــش قیمــت نفــت و رشــد ســریع جمعیــت در دهــه شــصت و تحریم هــای 

ــن دو  ــه ای ــون ب ــت اکن ــت. دول ــده اس ــگ ش ــت کمرن ــکه نف ــادرات بش ــی، ص ــن الملل بی

میلیــون بشــکه نفــت کــه بــه بنزیــن و گازوئیــل ارزان تبدیــل شــده اســت چشــم دوختــه 

و همچنیــن بــه بــرق و گاز ارزانــی کــه در اختیــار مــردم و شــرکت ها قــرار می گیــرد. ایــن 

ــت.  ــی اس ــل پیش بین ــد قاب رون

ــکه  ــون بش ــادرات دو میلی ــاس ص ــر اس ــود را ب ــارج خ ــه دارد و مخ ــری بودج ــت کس دول

نفــت هماننــد ســال های 89 و 90 کــه درآمــدی معــادل 120 میلیــارد دالر داشــته اســت، 

ــر از  ــی اگ ــش رو حت ــق پی ــت. در اف ــت داده اس ــد را از دس ــن درآم ــون ای ــه اکن ــده ک چی

لحــاظ مقــداری بتوانیــم بــه انــدازه دو میلیــون بشــکه نفــت صــادر کنیــم، قیمــت نفــت 

بــه انــدازه ای نیســت کــه بتوانــد هزینه هــای دولــت را پوشــش دهــد و از ایــن محــل بــر 

ــای  ــه هزینه ه ــا ک ــن از آنج ــود. بنابرای ــار وارد می ش ــه فش ــت در بودج ــای دول درآمده

دولــت کــم نشــده اســت ایــن فشــار مشــهود اســت. دولــت بــه صــورت مســتقیم و 

غیرمســتقیم بــه هشــت ونیــم میلیــون نفــر حقــوق پرداخــت می کنــد. حــدود ســه 

میلیــون نفــر کارمنــد دولــت و ســه میلیــون نفــر نظامــی و لشــکری هســتند و دو میلیون 

نفــر بیمــه شــده های تأمیــن اجتماعــی و صندوق هــای بازنشســتگی هســتند کــه 

متأســفانه بــه دلیــل ســوء مدیریــت در تأمیــن اجتماعــی و صندوق هــای بازنشســتگی، 

عمــالً بخــش بزرگــی از حقــوق را از بودجــه دولــت می گیرنــد. ســمت هزینه هــای دولــت 

 غیرقابــل انــکار و کاهــش اســت. بنابرایــن دولــت بــا چالشــی جــدی بــه خصــوص 
ً
تقریبــا

در ســمت درآمدهــا رو بــرو اســت.
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ــش  ــر پوش ــه فک ــت ب ــاط دارد؟ دول ــازار ارتب ــه ب ــه ب ــا چگون ــا اینج ــده ت ــرح ش ــث مط مباح

تــی اســت و اگــر بخواهــد پــول بیشــتری  کســری بودجــه احتمالــی خــود در ســال آ

چــاپ کنــد، نتیجــه آن تــورم و کاهــش ارزش پــول ملــی اســت. در ایــن صــورت از لحــاظ 

ــتی  ــاب درس ــول، انتخ ــاپ پ ــن چ ــویم. بنابرای ــران ش ــاز بح ــت وارد ف ــن اس ــی ممک امنیت

ــک  ــد. در ی ــان می آی ــر آس ــه نظ ــه ب ــد ک ــی می کن ــی پیش بین ــت راه های ــا دول ــت. ام نیس

ــری دارد.  ــان کس ــارد توم ــزار میلی ــا 300 ه ــن 200 ت ــده بی ــال آین ــه س ــی بودج ــگاه کل ن

ــزار  ــه 60 ه ــک ب ــده نزدی ــال آین ــه«، درس ــوالد مبارک ــد »ف ــرکت هایی مانن ــی ش از طرف

میلیــارد تومــان ســود ایجــاد می کننــد و  یــا »شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران« بــا نمــاد 

»فملــی« نزدیــک بــه 40 هــزار میلیــارد تومــان ســود ایجــاد می کنــد )و بــه همیــن ترتیــب 

شــرکت های دیگــر(. 

بنابرایــن دولــت بــرای دســت اندازی در ســود شــرکت ها وسوســه می شــود. ابــزاری 

ــل  ــات قب ــت. در جلس ــرق و گاز اس ــت ب ــد، قیم ــتفاده می کن ــن کار از آن اس ــرای ای ــه ب ک

بررســی شــد کــه افزایــش قیمــت ایــن هزینه هــا درســت و بــه جــا اســت. قیمــت انــرژی 

در شــرکت های فــوالدی و دیگــر شــرکت ها پاییــن اســت، امــا توجــه کنیــد هزینــه 

ــی  ــرکت های بورس ــه ش ــت بلک ــد رف ــت نخواه ــب دول ــرق در جی ــت ب ــن قیم ــاال رفت ــه ب ک

ــه  ــور ک ــی همانط ــرکت های نیروگاه ــد. ش ــد ش ــع خواهن ــا از آن منتف ــی نیروگاه ه یعن

ــی  ــت خوب ــتند و وضعی ــتگی هس ــتانه ورشکس ــد در آس ــی ش ــی بررس ــات قبل در جلس

ــی  ــرکت بزرگ ــود ش ــد. س ــا برس ــن نیروگاه ه ــه ای ــد ب ــرق بای ــت ب ــن قیم ــد. باالرفت ندارن

ماننــد »مپنــا« بــا طلب هــای چنــد هــزار میلیــاردی کــه از وزارت نیــرو دارد، در واقــع عمــالً 

ــود.  ــی ش ــل م ــرو منتق ــه وزارت نی ــهامداران ب ــب س از جی

بــه دلیــل قــرار گرفتــن در آســتانه انتخابــات، مجلــس اصولگــرا کــه بــه دنبــال اقدامــات 

نمایشــی بــرای عــوام اســت، تــالش می کنــد کــه دولــت تــا حــد امــکان، کســری بودجــه 

را بــه طــور مســتقیم از مــردم تأمیــن نکنــد. بــه همیــن دلیــل بــه ســمت شــرکت ها 

می آیــد. شــایعات عجیبــی در خصــوص ســرکوب قیمــت فــوالد می شــنویم کــه در 

ظاهــر ســرکوب قیمتــی نیســت و گفتــه می شــود یــک کــف تعییــن کردیــم و ســقف بــاز 

ــه اول  ــد ک ــم کرده ان ــوی تنظی ــه نح ــورس کاال ب ــوالد را در ب ــه ف ــون عرض ــا چ ــت. ام اس

تمــام تولیــدات در بــورس کاال عرضــه شــود و ســپس مــازاد آن صــادر شــود، وقتــی تمــام 

ــه  ــت ک ــح اس ــود، واض ــن ش ــی تعیی ــف قیمت ــود و ک ــه ش ــورس کاال عرض ــدات در ب تولی

ــت.  ــی اس ــرکوب قیمت ــان س ــن هم ــد و ای ــد ش ــه خواه ــی معامل ــف قیمت ــه در ک ــام عرض تم



4

خالصه ای از مباحث میز تحلیل 8 |  بررسی وضعیت روز بازار سرمایه

بــا توجــه بــه اینکــه تولیــد فــوالد نزدیــک بــه 30 میلیــون تــن اســت و مصــرف داخلــی 16 

میلیــون تــن، بنابرایــن 14 میلیــون تــن بایــد صــادر شــود. در نتیجــه، ایــن مباحــث شــکل 

ــب  گرفتــه در مــورد فــوالد بــر روی بــازار بــه درســتی تأثیرگذاشــته اســت. حتــی تکذی

شــدن ایــن موضــوع بــه صــورت رســمی، تأثیــر بســیار بــدی روی اعتمــاد ســرمایه گذاران 

در بــورس دارد. ایــن موضوعــات امنیــت ســرمایه گذاری را بــه دنبــال نــدارد و بــرای 

اقتصــاد ایــران کــه ســاالنه حتــی بــه انــدازه اســتهالک، ســرمایه گذاری نــدارد بســیار 

ــت.  ــاک اس ــک و خطرن مهل

ــی از  ــود. کلیپ ــنیده می ش ــایعاتی ش ــرخ دالر ش ــدید ن ــش ش ــوص کاه ــازار در خص در ب

ــات  ــل از انتخاب ــرد قب ــالم ک ــه اع ــت ک ــده اس ــش ش ــانه ها پخ ــدگان در رس ــی از نماین یک

 
ً
ریاســت جمهــوری قصــد پاییــن آوردن دالر تــا رقــم 11 هــزار تومــان را دارنــد. ظاهــرا

تصمیــم گرفتــه شــده بــرای چنــد مــاه دالر در همــان نــرخ نگــه داشــته شــود، تــا زمینــه 

انتخابــات فراهــم شــده و و ســپس نــرخ دالر را رشــد دهنــد. بــه لحــاظ اقتصــادی و 

ــع  ــه مناف ــر اینک ــت. مگ ــر نیس ــکان پذی ــت و ام ــه اس ــیار غیرعاقالن ــن کار بس ــی ای منطق

ملــی قربانــی منافــع شــخصی شــود. در صــورت گشــایش سیاســی، دولــت و بانــک 

مرکــزی تــوان پاییــن آوردن نــرخ دالر بــه صــورت هیجانــی را دارنــد، ولــی آن چیــزی کــه 

ــری  ــات و پیش بینی پذی ــت. ثب ــت اس ــرخ دالر در آن قیم ــات ن ــت دارد ثب ــا اهمی ــرای م ب

نــرخ دالر اهمیــت دارد. محاســبات اقتصــادی نشــان می دهــد نــرخ ارز کاهــش شــدیدی 

نمی توانــد داشــته باشــد و در حوالــی 20 تــا 25 هــزار تومــان می توانــد نوســان داشــته 

ــای  ــار حرکت ه ــدن انتظ ــای بای ــروزی آق ــا پی ــد. ب ــته باش ــدیدی نداش ــد ش ــد و رش باش

هیجانــی در بــازار دالر و بــورس را داشــتیم امــا آنچــه بــرای ســرمایه گذار اهمیــت دارد، 

ــت. ــدت آن اس ــد بلندم رون
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ــب  ــه جی ــت ب ــت درازی دول ــان دس ــا همچن ــه م ــیدیم ک ــدی رس ــن جمع بن ــه ای ــا ب ــا اینج ت

ــه  ــی ب ــم. از طرف ــی نمی دانی ــه منتف ــری بودج ــل کس ــه دلی ــرکت ها را ب ــهامداران ش س

ــد  ــر چن ــم. ه ــز نداری ــرخ دالر را نی ــدید ن ــش ش ــار کاه ــی انتظ ــادی و منطق ــل اقتص دالی

ــه  ــه ب ــا توج ــم. ب ــن نمی بینی ــدت را دور از ذه ــاه م ــق در کوت ــارج از منط ــای خ حرکت ه

ایــن موضوعــات بــرآوردی از سودســازی شــرکت ها داشــتیم کــه بــا حــذف سوبســیدها 

ــال،  ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــمند هس ــزان ارزش ــه می ــه چ ــرکت ها ب ــرژی، ش ــای ان و یارانه ه

ــه  ــواد اولی ــل م ــا تبدی ــد ب ــد می کن ــوالدی تولی ــمش ف ــه ش ــتان ک ــوالد خوزس ــرکت ف ش

بــه محصــول شــمش، ســودی ایجــاد می کنــد کــه شــرکت های مشــابه در هــر جــای 

دنیــا ایــن ســود را می تواننــد ایجــاد کننــد. امــا شــرکت های ایرانــی از محــل ارزان 

بــودن انــرژی و پاییــن بــودن حقــوق و دســتمزد کارگرهــا کــه بــه انــدازه نــرخ ارز رشــد 

نمی دهنــد نیــز ســود می برنــد. 

از طرفــی اســتهالک را بــه درســتی محاســبه نمی کنــد و بــا تجدیــد ارزیابــی نــدادن میــزان 

اســتهالک و در نتیجــه میــزان ســود ایجــاد شــده، بــه درســتی نشــان داده نمی شــود کــه 

بایــد ایــن ســودها از ارزش شــرکت ها بیــرون بیایــد. بــه ارزشــی کــه می رســیم »هســته 

ســخت ارزش« می گوینــد. یعنــی اگــر رانت هــا از شــرکت هایی ماننــد فــوالد مبارکــه و 

پتروشــیمی زاگــرس حــذف شــود، قیمت هــای امــروز شــرکت های فــوالدی، پتروشــیمی 

و پاالیشــی، نزدیــک بــه »هســته ســخت ارزش« هســتند. اگــر تلورانــس ده پانــزده 

درصــدی قیمت هــا را کنــار بگذاریــم، قمیت هــای کنونــی بــا دالر بیســت هــزار تومنــی 

و بــا حــذف برخــی رانت هــا، بــرای شــرکت های بــزرگ قمیت هــای خوبــی اســت و بــا کنــار 

رفتــن هیجانــات، حقوقی هــای بــزرگ وارد می شــوند و ســهم ها را نــه بــه دیــد حمایــت، 

بلکــه بــه دیــد ســرمایه گذاری و ســودآوری خریــداری می کننــد. هیجانــات ممکــن اســت 

در اثــر کاهــش شــدید نــرخ دالر بــه دلیــل حرکــت غیرمنطقــی دولــت یــا بیــش واکنشــی 

ســرمایه گذاران باشــد. اگــر ایــن هیجانــات را کنــار بگذاریــم بــه »هســته ســخت ارزش« 

در بســیاری از ســهم ها می رســیم. هــر چنــد کــه در هــر بــازاری قیمت هــای حبــاب گونــه 

وجــود دارد. بــرآورد مــا از آینــده شــرکت ها و شــاخص بــورس ایــن اســت کــه بــه زودی 

بــا کنــار رفتــن هیجانــات منفــی بتوانیــم شــاهد بازگشــت بــازار باشــیم. اگــر تصمیمــات 

قیمت هــای  هســتند.  خوبــی  ســطوح  در  قیمت هــا  بگذاریــم  کنــار  را  غیرمنطقــی 

جهانــی نیــز در ســطح خوبــی هســتند و در جلســات قبــل بررســی کردیــم کــه می تواننــد 

در ایــن ســطوح باقــی بماننــد. امیدواریــم حرکتــی غیرمنطقــی بــرای تــراز کــردن بودجــه 

رخ ندهــد و سوبســیدهای انــرژی بــه صــورت اصولــی حــذف شــود. 
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ــه  ــی ب ــد ارزیاب ــه تجدی ــرکت ها را ب ــد ش ــه بای ــم ک ــاره کنی ــوع اش ــن موض ــه ای ــان ب در پای

خصــوص در دارایی هــای اســتهالک پذیر تشــویق کنیــم. چــرا کــه اســتهالک واقعــی 

ــه  ــتهالک ب ــول اس ــا پ ــد، ام ــد ش ــان داده خواه ــر نش ــمی کمت ــود اس ــد س ــر چن ــده و ه ش

مالیــات  شــرکت ها  می مانــد.  باقــی  شــرکت  داخــل  در  و  نمی شــود  پرداخــت  کســی 

کمتــری پرداخــت می کننــد و می تواننــد افزایــش نــرخ بگیرنــد. شــرکت هایی ماننــد 

افزایــش  ســود  حاشــیه  براســاس  خوراکی هــا  و  روغنی هــا  تایرســازها،  شــوینده ها، 

نــرخ می گیرنــد. حاشــیه ســود ناخالــص بــا واقعــی نکــردن اســتهالک باالتــر نشــان داده 

می شــود و نمی تــوان افزایــش نــرخ گرفــت. از طرفــی بــا فرســوده شــدن تجهیــزات، پولــی 

ــوالد  ــد ف ــرکت ها مانن ــیاری از ش ــه بس ــودی ک ــد. س ــی نمی مان ــرمایه گذاری باق ــرای س ب

مبارکــه، فخــوز و ... نشــان می دهنــد بــه خاطــر اســتهالکی اســت که واقعی نشــده اســت. 

مــا بایــد بــه دنبــال واقعــی شــدن نــرخ هــا، چــه نــرخ هــای انــرژی و چــه نــرخ اســتهالک و 

ــت.  ــع شرکت هاس ــه نف ــدت ب ــوع در بلندم ــن موض ــیم. ای ــی باش ــورت مال ــالم ص اق


