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اعتماد ،حلقه گمشده مشارکت مردمی در بورس

امانالله قرایی مقدم *
در چند ماه اخیر با نوسانات بسیار شدید در
بازار ارز ،سکه و طال روبهرو بودهایم .در این
مدت تقاضا نسبت به خرید ارز و سکه به شدت
افزایش داشتهاست .مردم ترجیح میدهند به
جای سرمایهگذاری در بازارهای مفیدی چون
بورس که باعث تحرک اقتصاد و تولید است ،طال
و دالر بخرند یا در بانکها سپردهگذاری کنند اما دلیل
این رخداد از نگاه جامعهشناسی چیست؟ باید بدانیم اصلیترین سرمایه
اجتماعی اعتماد است اما این اعتماد در کشور ما خدشهدار شدهاست.
در حوزه اقتصادی ،مردم چونان مارگزیدهای که از ریسمان سیاه و سفید
میترسد ،دیگر به سرمایهگذاری فکر هم نمیکنند و از آن هراس دارند.
زمانی که مؤسسههایی مثل ثامنالجج و دیگر موسسههای مالی اعتباری
به اعتماد مردم خیانت میکنند ،مردم ترجیح میدهند ،سرمایه خود را به
صورت دالر و سکه درآورده و زیر قالیهایشان از آن نگهداری کنند .دیگر
اعتماد و ایمانی وجود ندارد .کسانی که سرمایه خودشان را در مؤسساتی
چون ثامنالحجج ،آرمان و سپهر به امانت گذاشته بودند ،امروز چه
چارهای دارند؟ این افراد از هستی ساقط شدهاند ،بنابراین مردم اعتماد خود
را به بانکهای خاص از دست دادهاند.
از سوی دیگر این روزها ،دالیل دیگری نیز باعث افزایش خطر در
سرمایهگذاری شده است و آن سخنان ضد و نقیضی است که به صورت
س ایاالت متحده آمریکا
مداوم از خارج از مرزها از سوی افرادی چون رئی 
به گوش میرسد .با یک اظهار نظر ،مانند پیشنهاد ترامپ برای گفتوگو،
دالر هزار تومان کاهش قیمت داشت و عدهای در این میان ضرر کردند.
بنابراین به قول صاحبنظرانی مانند ژوزف شومپیتر ،اقتصاددان و استاد
هاروارد در زمینه توسعه اقتصادی ،زمانی سرمایهگذاری رونق خواهد گرفت
و پیشرفت خواهد کرد که  12اصل رعایت شود .در میان این اصول ،اصل
هشتم و دوازدهم به نقش فضای اجتماعی مناسب در رشد اقتصادی اشاره
دارد .در جامعه ما فضای اجتماعی مناسب وجود ندارد ،مردم به چه امید و
اعتمادی پول خود را در مؤسسات سرمایهگذاری کنند؟ در حال حاضر چند
میلیون چک واخواسته وجود دارد؟ بر اساس آن چیزی که ژوزف شومپیتر
به آن اشاره دارد ،فضای اجتماعی ما ناامن و نامناسب است ،مردم هراسان
هستند و آینده برای آنها در هالهای از ابهام قرار دارد ،چون هیچ اتفاقی در
حال حاضر در کشور ما قابل پیشبینی نیست و این موضوع باعث ایجاد
سردرگمی خواهد شد.
زمانی در جامعه سرمایهگذاری صورت میگیرد که امنیت سرمایهگذاری
وجود داشته باشد آنچه که در جامعه ما از بین رفتهاست .در واقع
شکلگیری اقتصاد بر اساس اصول مشخص است .در حال حاضر به
دلیل نبود این امنیت ،هیچ سرمایهگذاری چه خارجی و چه داخلی جرات
سرمایهگذاری در کشور را ندارد و این روند تا جایی ادامه خواهدداشت که
این دریای طوفانزده آرام شود .پس از آرام شدن این اوضاع نابهسامان،
جامعه شروع میکند به آزمون و خطا .زمانی که پس از چند بار آزمایش،
افکار عمومی به سالمت اوضاع اطمینان پیدا کرد ،سرمای ه خود را به سمت
بازارهای تولیدی سرازیر میکند .در حال حاضر به بانکهای نسبتا بزرگ
ما اطمینان بیشتری وجود دارد تا بازارهای تولیدی ،چون این بانکها سود
بیشتری به سرمایهگذار میدهند .اعتماد ،دو بخش است ،یکی عمودی
و دیگری افقی؛ اعتماد افقی بین افراد در سطح جامعه است اما اعتماد

عمودی به گفته فرانسیس فوکویاما اعتماد بین مردم و دولت است .در
کشور ما اعتماد عمودی ضعیف است ،این اعتماد متاسفانه در جامعه ما
کامال نخنما شده و یکی از دالیل بیتوجهی مردم به اخبار همین بیاعتمادی
است که پیامد آن عدم سرمایهگذاری در بازارها خواهد بود.
سرمایهگذاری در بورس نیز مورد توجه مردم نیست ،با وجود
ریسکپذیری پایینتر بورس به نسبت خرید سکه و ارز ،به چندین دلیل
مردم همچنان باز هم همان سرمایهگذاریهای پر خطر را ترجیح میدهند.
اولین دلیل این اتفاق عدم آگاهی و شناخت مردم نسبت به بورس است.
ورود به این سرمایهگذاری در درجه اول نیاز به اطالع و تماس مداوم
برای آگاهی از اوضاع بازار دارد ،البته در این زمینه میتوان از کارگزاران
بورس کمک گرفت اما سرمایهگذاری در بورس ،سرمایهگذاری زمانبری
است .برای موفقیت در این سرمایهگذاری باید به صورت همیشگی بازار
را رصد کرد .مردم به دلیل ناآگاهی و بیتجربه بودن در این زمینه ،که آن
هم ناشی از مدت کوتاه رونق بورس در کشور است و همچنین نپذیرفتن
ریسک موجود در این سرمایهگذاری ،به بورس ورود نمیکنند .این افراد به
همین دالیل ترجیح میدهند به جای سرمایهگذاری در بازارهای مولد که
پیامدهایی چون کاهش بیکاری و افزایش تولیدات دارند ،آن را در بانک
که کمترین ریسک را دارد ،بگذارند و سود حسابهای سپردهگذاری را
برداشت کنند .در چنین شرایطی ،این بانکها هستند که به جای اشخاص
اقدام به سرمایهگذاری میکنند .امروزه بانکها در بورس فعالیت دارند.
بنابراین ناآگاهی و عدم تخصص در بورس باعث شده مردم از این بازار
فاصلهبگیرند.
اما چاره چیست؟ چگونه میتوان مردم را به جای خرید ارز و سکه یا
سپردهگذاری در بانکها به سوی سرمایهگذاری در بورس سوق داد؟ قبل
از پاسخ به این سؤال باید بدانیم که در علم جامعهشناسی به جامعه مانند
یک آزمایشگاه نگاه میشود ،به این معنی که در این بستر ورودیها ،روند
و پردازش و خروجیهایی وجود دارد .تا کنون جامعه ما در  4دهه
اخیر چه تجربههایی از روند رو به رشد اقتصادی داشت ه است؟ اقداماتی
مثل کاهش قیمتها و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اختالسگران در حد
شعار باقی ماندهاند .مردم فرار مفسدان اقتصادی با مبالغ هنگفت،
امالک و حقوقهای نجومی را میبینند .مشارکت مردم در کرهجنوبی،
چین و آلمان در حوزه سرمایهگذاری به دلیل وجود اعتماد مردم به
دولت است؛ در آلمان وزیر را به دلیل سفر همسرش و خرج هزار یورو
محاکمه میکنند ،اما در کشور ما میلیاردها دالر در طول چند ماه خارج
شدهاست .اعتماد یک شبه به وجود نمیآید ،اعتماد یک فرآیند است.
مردم در طول زمان در آزمایشگاه جامعه مدام آزمون و خطا میکنند
و اگر نتیجه درست ببینند ،اعتماد میکنند اما کوچکترین خطا باعث
ایجاد بیاعتمادی در افکار عمومی خواهدشد .بنابراین اعتمادسازی فرآیند
مشکلی است .اعتماد مردم به هر سه قوه خدشهدار شدهاست .این
بیاعتمادی بیدلیل نیست .مردم تجربه کردهاند ،مردم آزمایش کردند و
دیدهاند هر آنچه وعده داده شده ،عملی نشدهاست .بنابراین اگر بخواهیم
به سؤال مطرح شده پاسخ دهیم ،باید بگوییم که مردم در صورتی به
سمت سرمایهگذاری در بورس روی خواهند آورد که اعتمادسازی صورت
بگیرد که البته نیاز به یک فرآیند طوالنی دارد ،باید ایمان به حکومت در
مردم بازآفرینی شود ،باید نتیجه آزمونهای مردم مثبت و ملموس باشد
که البته فرآیندی بسیار مشکل است.
*جامعه شناس

سفير
بورس

از  60ميليون به  600ميليون

من محمدرضا هستم و االن كه سرمايهگذار حرفهاي بورس شدم26 ،
سال دارم .پدرم كه فوت كرد ،به من و برادرانم ارثي رسيد كه نه كم بود و
نه زياد .اوايل پولم را در بانك گذاشته بودم .سوداي پولدار شدن در جواني
داشتم و همين باعث شد تصميم بگيرم كه با پولم سرمايهگذاري كنم و از
اين طريق به خواستههايم برسم .در سال  91قيمت ارز و سكه و طال هر
روز زياد ميشد و افراد زيادي با ورود به اين بازار،يك شبه ره صد ساله
رفتند .افزايش نرخهاي نجومي كه در اين بازار رخ ميداد ،ترغيبم كرد تا
تمام سرمايهام را به بازار سكه و دالر ببرم .زهي خيال باطل كه نميدانم
دير رسيدم يا اشتباه كردم ،اما بخش زيادي از سرمايهام را از دست دادم.
سرمايهاي كه بيراه نيست اگر بگويم حاصل سالها تالش پدرم بود و تنها
پولي بود كه بايد با آن آيندهام را ميساختم .مانده بودم با 60ميليون تومان
سرمايه ،هزينههاي زندگي در تهران و خرج تحصيل .هرچند از دست دادن
بخش زيادي از پولم ،ناراحتم كردهبود اما هنوز سوداي ثروتمند شدن با
من بود و البته جسارت ريسك هم داشتم .تصميم گرفتم كه براي حرکت
بعدي  ،با تحقيق و عقالنيت بيشتري وارد شدم .در همان روزها با كسي
آشنا شدم كه در بورس پولدار شده بود و عملكرد همان دوستم باعث شد
كه تصميم بگيرم پولم را به بورس ببرم .اين اتفاق در مهر و آبان سال 92
رخ داد .اولين سهمي كه خريدم سرمايهگذاري صنعت نفت بود كه اسم
بورسي آن «ونفت» است .با خريد اين سهم ،سود زيادي نصيبم شد اما
دومين اتفاق بد در بدو دوران سرمايهگذار شدن من رخ داد .در واقع
«ونفت» آخرين سهمي بود كه در آن دوره به من سود داد .زيرا ورود من
به بازارمواجه شد با دوران ريزش بازار در دي ماه  92كه يكي از ريزشهاي
معروف بورس است و اين موضوع باعث شد كه من اساسي در این بازار
زيان كنم .در آن مقطع پولم صفر شد اما پس از دو سال پولم برگشت و
سود اساسي كردم .سرمايه من در اواخر سال  94حدود  600ميليون شده
بود و نسبت به سرمايه اوليه خودم ،سود هزار درصدي داشتم.
وقتي كه به بورس وارد شدم ،حق كاربري چند سايت مشاور سرمايهگذاري
را هم خريدم كه بتوانم از توصيهها و تحليلهاي افراد خبره در بازار استفاده
كنم .برآيند اين كار براي من منفعتآور بود ،اما تمام اين منفعت حاصل
از اين نبود كه با توصيههاي درستي مواجه شدم .واقعيت آن بود كه از
توصيه برخي افراد ضرر كردم ،از توصيه برخي هم سود به دست آوردم،
اما توانستم شناخت نسبي از حرف درست و غلط و تحليل خوب و بد در
بازار به دست بياورم كه به مرور زمان ،ضريب خطاي من را در خريد و

فروش كمتر ميكرد .سود اصلي من اما حاصل اتفاقات بزرگي در بازار
بود ،مانند اتفاقاتي كه اكنون در حال رخ دادن است و گفته ميشود بردن
ارز پتروشيميها در بازار ثانويه ،باعث سوددهي آنها شده و دليل اصلي
ايجاد موج مثبت بازار در اين روزها است .مشابه اين اتفاق البته در سطح
كوچكتر هم در ابتداي سال  93رخ داد و خبر رسيد كه سرمايهگذاري غدير
قرار است پتروشيمي پارس را بخرد .اين موضوع باعث شد كه در يك مقطع
زماني كوتاه بتوانم از افزايش قيمت سهام سود ببرم و در زمان تقسيم سود
هم ،سود نقدي بيشتري به من تعلق بگيرد.
ماحصل اين تجربيات باعث شده كه افراد زيادي را به بورس دعوت كنم.
حتي در تاكسي هم كه مينشينم از مزاياي بورس ميگويم و افراد را دعوت
ميكنم كه به بورس بيايند .اين كار من چند علت دارد .اولين دليلم اين
است كه هرچقدر تعداد افراد بيشتري به بازار بيايند ،حجم بازار بيشتر
شده و بورس عميق ميشود كه باعث افزايش سودآوري مي شود و به نفع
خودم و تمام سهامداران است .براي همين اگر كسي را مستقيم وارد كنم
سعي ميكنم سود ببرد كه او هم سفير بورس شود .از طرف ديگر چون
خودم تجربه خوبي داشتم ،از توصيه ورود افراد به بورس ،احساس گناه
نميكنم.
با این حال بورس خطرهای خودش را هم دارد .شاید به خاطر همین
خطرها است که اکثریت جامعه نمیخواهند وارد این بازار شوند.
اصلیترین خطر را اگر بخواهم بیان کنم ،توصیههای مکرر است .خصلت
د يا برايش
فعاالن بورسي به اين صورت است كه اگر سهمي را خريدهان 
د يا اعتقاد داشتند و يا اعتماد كه باعث شده آن را براي
تحليل داشتن 
خود بخرند .در نتيجه به همه توصيه ميكنند كه آن را بخرند .در واقع
هميشه  ،همه فعاالن اين بازار در حال توصيه كردن هستند .به همين
دليل بايد با استراتژي وارد بازار شد .البته طبيعتا كسي كه براي اولين
بار وارد بورس ميشود ،نميداند استراتژي چيست .براي همين در ابتداي
ورود بهتر است به يك سبدگرداني يا صندوق سرمايهگذاري اعتماد كنيد
كه سودتان محفوظ باشد و زيان ندهيد .البته صندوقها هم كامال ايمن
نيستند  ،در واقع هر مسير سرمايهگذاري ،كمي ريسك را دارد ،اما در حال
حاضر صندوقهاي سرمايهگذاري تنها راه چاره هستند .بعد از مدتي كه
بازار را ديديد و با گوشت و پوست و استخوان توصيه درست و نادرست را
از هم تشخيص داديد و توانستيد به استراتژي برسيد ،بايد مستقيم خريد
و فروش كنيد.
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