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آیا تحلیلهای بازار سرمایه در برابر حرکتهای کدهای جدید بورسی کم اثر شدهاند؟

مدیرعامل شرکت آریا زیگورات خبر داد

«تکنیکال» و «بنیادی» زیر سایه تازهواردان

امضای تفاهمنامه همکاری بین
هتلهای فرودگاهی و سازمان
هواپیمایی کشوری

با حضور مدیران کلیه خطوط پروازی کشور
و مسئوالن وزارت بهداشت ،تفاهم نامه
همکاری بین شرکت هتل های فرودگاهی امام
خمینی(ره) و سازمان هواپیمایی کشوری امضا
شد.
مدیرعامل شرکت هتلهای فرودگاهی امام
خمینی(ره) در تشریح بازدید مدیران وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان
هواپیمایی کشوری گفت :طی این دیدار از
بخشهای مختلف هتلهای فرودگاهی بازدید
به عمل آمد که درنتیجه با توجه به اقدامات
و رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی ،منجر به
انعقاد تفاهمنامه همکاری به منظور تسریع در
روند پروازهای توریستی و اسکان تمام گروه
های پروازی شد.
سمانه یوسفی گفت :بر اساس این
تفاهمنامه ،اسکان مسافران ورودی با رعایت
کامل پروتکلهای بهداشتی ،ایزوله و ضد
عفونی کردن تمام سطوح هتلهای بینالمللی
فرودگاهی انجام میشود.
مدیرعامل شرکت آریا زیگورات ادامه داد:
نخستین گروه از مسافران پروازهای خارجی
که طبق تفاهمنامه قرار است در هتلهای
بینالمللی فرودگاهی استقرار پیدا کنند،
شرکت هواپیمایی لوفت هانزا است که با رعایت
مفاد تفاهمنامه در این هتلها اسکان مییابند.
شرکت آریا زیگورات وابسته به شرکت
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری
ایران «سمگا» از زیرمجموعههای گروه مالی
گردشگری است.
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بازاروسرمایه

بازار سرمایه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته
روندی نزولی داشت ،اما نخستین روز معامالتی هفته جاری را
با چراغ سبز آغاز کرد و شاخص بیش از  ۵۰هزار واحد افزایش
پیدا کرد .شاخص کل بورس در معامالت روز گذشته با  ۵۰هزار
و  ۴۸۷واحد صعود به رقم یک میلیون و  ۹۵۴هزار واحد رسید.
شاخص کل با معیار هموزن نیز  ۱۰هزار و  ۵۷۳واحد رشد و رقم
 ۵۱۷هزار و  ۷۶۴واحد را ثبت کرد .این بخش از اقتصاد مدتی
است که با حجم باالیی از نقدینگی مواجه شده و در روند صعود
قرار گرفته است .در این میان مهمترین پرسشی که مطرح
میشود این است که بازار در ماههای آتی چه سرنوشتی خواهد
داشت؟ کارشناسان و تحلیلگران نظرات متفاوتی را درخصوص
آینده بازار مطرح میکنند ،اما نکت ه قابل توجه این است که
بازار به دلیل حجم باالی نقدینگی و همچنین ورود افراد تازهکار،
الگوهای جدیدی پیدا کرده و دیگر نمیتوان همانند گذشته
جهت بازار را با تحلیلهای قدیمی و اصولی پیشبینی کرد.
به عبارتی دیگر این بخش از اقتصاد بدون توجه به وضعیت
بازارهای موازی ،اخبار ،شایعات و پیشبینیها به مسیر خود
ادامه میدهد .به گفته کارشناسان پیشبینی آیند ه بازاری با
چنین شرایطی بسیار دشوار است .با این حال ما شاهد نظرات
و آیندهنگریها در خصوص این بازار هستیم ،اما اینکه تحلیلها
تا چه اندازه قابل اعتماد هستند خود جای سوال دارد .غالمرضا
سالمی ،کارشناس بازار سرمایه با بررسی روند شاخص در پاسخ
به این پرسش که با توجه به شرایط بازار تا چه اندازه میتوان
به تحلیلها درخصوص شاخص کل در ماههای آتی اعتماد کرد
به «ابتکار» گفت :اکنون شرایط به گونهای است که نمیتوان به
طور دقیق درخصوص وضعیت بازار نظری داد .ما میبینیم که
بازار دیگر همانند گذشته نبوده و نسبت به اتفاقات ،تحلیلها و
پیشبینیها از خود واکنش نشان نمیدهد.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به نوع تحلیلها از
بازار سرمایه اشاره کرد و در اینباره گفت :ما دو نوع تحلیل
در بازار سرمایه داریم ،تحلیلهای تکنیکال و بنیادی .تحلیل
تکنیکال همچنان تایید میکند که روند بازار سرمایه صعودی
ی دیگر اکنون دولت از بازار سرمایه حمایت
خواهد بود .به عبارت 
میکند و شرایط برای سودآوری افراد فراهم است .در چنین
موقعیتی افراد بدون توجه به تحلیلهای بنیادی به معامالت
خود ادامه میدهند .سرمایهگذاران تنها به این مسئله توجه
دارند که امروز سهمی را بخرند و فردا همان سهم را با سود
بیشتر به فروش برسانند .بنابراین میتوان گفت تا زمانی که
تمایل برای معامله و کسب سود در بازار وجود داشته باشد
روند بازار صعودی خواهد ماند.
بازار ارز به شدت امنیتی است
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به شرایط بازارهای موازی
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رشد بازار سرمایه مدتهاست که نقل محافل شده و اقتصاد را به ثبت رکوردهای تازه عادت داده است ،یک روز خود را برای فتح
قلههای باالتر آماده میکند و روز بعد در مسیر اصالح قرار میگیرد و نگرانی را در دل تازهواردان بیدار میکند و در این میان عدهای
از فعاالن بازار معتقدند که با توجه به جریان نقدینگی وارد شده به بازار احتماال روند صعودی ادامه خواهد داشت و شاخص
رکوردهای جدیدی را ثبت خواهد کرد .این در حالی است که برخی از کارشناسان بر این باورند که بازار با رشد غیرمنطقی همراه
بوده و این روند در نهایت به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد .این اما و اگرهای در حالی است که بازار بدون توجه به شایعات ،اخبار
و اتفاقات روند خود را طی میکند.
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چندینبرابر
شده است
اشاره کرد و گفت :ما میبینیم که میگویند اگر بازارهای
موازی همانند ارز و یا مسکن افزایشی شود میتواند مقداری
از نقدینگی بازار سرمایه را جذب کند .اخیرا بازار ارز با افزایش
قیمت روبهرو شد اما نتوانست نقدینگی را جذب کند و بازار
بورس همچنان بر دور صعود باقی ماند .شاید این پرسش

پیش بیاید که چرا بازار بر اساس پیشبینیها حرکت نمیکند
و بازارهای موازی حتی درصورت افزایشی شدن در جذب
نقدینگی به پای بورس نمیرسند؟ پاسخ این است که دولت
راه را برای بازارهای دیگر بسته و ما میبینیم که بخشهای
مختلف اقتصاد توانایی جذب سرمایه را ندارند .به عنوان نمونه

بازار ارز یک بازار امنیتی بوده بنابراین افراد ریسک ورود به این
بخش را قبول نمیکنند،به همین دلیل بازار ارز نمی-تواند به
اندازه بازار سرمایه کنونی برای سرمایهگذاران جذابیت داشته
باشد.
وی با بررسی بازار مسکن ادامه داد :بازار مسکن نیز اکنون
هرج و مرج بوده و با برنامههای متفاوتی روبهرو است،
برنامههایی که زمان اجرایی شدنشان مشخص نیست ،از
سوی دیگر ورود به بازار مسکن نیازمند سرمایههای کالن بوده
و همین مسئله مانع جدی برای سرمایهگذاری خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت :در چنین شرایطی دولت
تمام سعی خود را میکند تا بازار سرمایه بر مدار صعود باقی
بماند و موانع از سر راه جریان نقدنگی برداشته شود .دولت

سعی دارد تا از تخلیه نقدینگی در بازارهای دیگر جلوگیری
کند.
وی همچنین به حباب بازار اشاره کرد و گفت :برخی از
کارشناسان معتدند بازار سرمایه اکنون دارای حباب بوده و
ممکن است هر زمانی این حباب بترکد ،این در حالی است که
عدهای دیگر بر این باورند که که بازار حبابی نبوده و جایی برای
نگرانی نیست .البته باید بگویم که بررسیها نشان میدهد
بازار با حباب همراه بوده و خطر ترکیدن آن زیاد است و اگر
این اتفاق رخ دهد تنها سرمایهگذاران بازار متضرر نمیشوند
بلکه ضرر آن متوجه تمام اقتصاد خواهد شد .این حباب
همانند یک سیل ویرانگر میتواند اقتصاد را زیرورو کند.
صعود شاخص به دلیل سرمایه تازهواردان است
سالمی با اشاره به تاثیر تازهواردان بر بازار ادامه داد :بازار
از سال گذشته که وارد روند صعودی شد با افراد تازهوارد و
نابلد روبهرو است و هنگامی که میخواهیم بازار را تحلیل
کنیم نگران از رفتار تازهواردان میشویم ،هرچند که رفتار آنها
میتواند بر روند بازار تاثیر بگذارد اما این تاثیر به چند شکل
است و نباید فقط به رفتارهای هیجانی آنها دقت کنیم .ما باید
بدانیم که همین تازهواردان روند بازار را صعودی کردهاند.
وی افزود :با یک بررسی ساده میفهمیم که هجوم سرمایه
همین تازهواردان شاخص کل را افزایشی کرده است و به
همین دلیل حرفهایهای بازار نابلدان را تشویق و رفتار آنها
را تا حدودی هدایت میکنند .حرفهایها بیشترین منفعت را
از هجوم سرمایه تازهواردان میبرند چراکه با ورود آنها ارزش
سهامشان در این مدت چندین برابر شده است .به عبارتی
دیگر صعود بازار به برکت نقدینگی تازهواردان بوده ،بنابراین
حرفهایها تا جایی که بتوانند کدهای جدید را تشویق به
انجام معامله میکنند .به همین خاطر میتوان گفت وجود
غیرحرفهایها تا حدودی به بازار جهت داده و مسیر رشد را
برای شاخص هموار کرده است.

