ضـمـیـمــه هـفـتـگــی اقـتـصـادی
شنبه  2شهریور  1398شماره  8 30صفحه

هسمهای در خطر!

بروز نشانه های بحران اقتصادی در جهان چه تاثیری بر بورس ایران می گذارد؟
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صفر ات صد راهاندازی
یک قنادی
از قند و شکر ساخته ام
جوجهخروس
8

یادداشت
n o t e

مراقبسهمهایمانباشیم!
یکــی از اتفاقــات خــوب اقتصــاد ایــران
مهدی حسنزاده
در  2ســال اخیــر ،ورود ســرمایه هــای
روزنامهنگار
خــرد بــه بــورس بــود .اقتصــاد ایــران
بــا وجــود اثــرات ســنگین فشــارهای
اقتصــادی بیرونــی و مشــکالت ســاختاری داخلــی کــه موجــب جهــش
ســطح عمومــی قیمــت هــا و کاهــش رشــد اقتصــادی شــد ،شــاهد ورود
خیــل گســترده ای از تــوده هــای مــردم بــه بــورس بــود .ایــن ورود
خــود را در رکــورد شــکنی تقاضــای خریــد ســهام در عرضــه هــای اولیــه

و دریافــت کــد ســهامداری نشــان داده اســت .ایــن ورود قطعــا مبــارک
اســت ولــی بایــد ماننــد هــر پدیــده اقتصــادی دیگــر ،بــا آســیب شناســی
و پیــش بینــی مخاطــرات پیــش رو همــراه باشــد .اگرچــه طــی یــک مــاه
اخیــر ،تاحــدی هیجــان و حبــاب بــورس کنتــرل شــد و رونــد صعــودی
بــورس ،شــکل منطقــی تــری بــه خــود گرفــت ،امــا در هــر صــورت
بــورس همــواره متاثــر از مســائل داخلــی و خارجــی ممکــن اســت نوســان
هــای شــدید را تجربــه کنــد .بنابرایــن شــناخت تهدیدهــای پیــش روی
بــورس ضــروری اســت .یکــی از ایــن تهدیدهــا ،پررنــگ شــدن احتمــال

وقــوع رکــود در اقتصــاد جهانــی اســت .جنــگ تجــاری آمریــکا و چیــن
و نشــانه هــای بــروز رکــود اقتصــادی در ایــن  2کشــور ،از جملــه آمریــکا
کــه در هفتــه گذشــته ،موجــی از تحلیلهــا را در رســانه هــای جهانــی
بــه راه انداخــت ،مهمتریــن تهدیــد پیــش روی بــورس اســت .رکــود
در اقتصــاد جهانــی موجــب ســقوط قیمــت کاالهــای اساســی در جهــان
مــی شــود .نفــت اولیــن کاالی تاثیــر پذیــر اســت ،پــس از آن ،فلــزات،
پتروشــیمی و دیگــر مــواد اولیــه نیــز در بازارهــای جهانــی ســقوط
خواهــد کــرد و ایــن ســقوط موجــب افــت ارزش ســهام ایــن شــرکتها

در بــورس ایــران نیــز مــی شــود ،چــرا کــه مبنــای ارزش گــذاری ســهام
شــرکتهای معدنــی ،فلــزی ،پتروشــیمی و پاالیشــگاهی کــه مجموعــا
بیــش از نیمــی از بــازار ســرمایه را بــه خــود اختصــاص داده انــد ،قیمــت
هــای جهانــی اســت .بــه ایــن ترتیــب ســهامداران بایــد مراقــب باشــند
کــه در ایــن فضــای پــر ریســک ،وضعیــت بــازار را رصــد کننــد و براســاس
احتمــال خطــری کــه پیــش روســت بــه ســرمایه گــذاری در بــورس
اقــدام کننــد .گــزارش صفحــه  4ایــن شــماره دخــل و خــرج ســعی کــرده
اســت ،در ایــن خصــوص راهنمــای شــما باشــد.

