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 چکیده

 ریسا یواکنش ها زی( و نCovid-19) یماریب یدمیجهان براساس اپ یبازار مال طیبا توجه به شرا
 تیوضع لیکند به تحل یم جابیمهم را ا نیفلزات گران بها، بازار نفت، ارز و ... ا رینظ نیگزیجا یبازارها
که رفتار  رانیا هیبازارسرما یجار طیشرا ه،یسه نظر هیجهت با ارا نی.  به هممیایران  بپرداز یمال یبازارها

 یدهد، برا ینشان م لیتحل نیا جهیقرار گرفته است. نت لیداشته، مورد تحل یجهان یمتفاوت از بازارها
بهبود به  Lقابل طرح است. مدل   "U "و  "L "آن، دو شکل  یابیباز زیو ن  رانیساختار اقتصاد ا یبررس

را به  یداریپا یبحران که خسارت ساختار نیو ا گردد یبر نم نیشیپ ریمعنا که اقتصاد هرگز به مس نیا
 رانیاقتصاد ا زولهیا طی. شراکند یصدق نم رانیدر اقتصاد خواهد داشت، این مهم در مورد ا دیتقاضا و تول

از اقتصاد جهان  یگرید لیبه دال رانی. ادینخواهد د یادیز بیآس یکه از بحران جهان کند¬یم جابیا
 یبرا کالیراد یا هیفرض ،یاقتصاد یابیباز  Lشکل نیخاص خود را دارد. همچن یها تیحذف شده و خاص

انجام  نییآرام و باسرعت پا Uاست که بهبود به شکل  یا گونه به رانیپساکرونا در ا طیاست. شرا رانیا
 قتصادبه کمک ا یوجود دارد که در زمان کرونا حت رانیدر اقتصاد ا یا معطل مانده یها تیخواهد شد. ظرف

 کند. دیتول ای هیدوران را ارا نیا ازیو کاالها و محصوالت مورد ن دیایب تواند یم

، بازگشتcovid-19 ،یبازار مال: کلیدی کلمات
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 مقدمه

با توجه به . شودبحث  قیو دق یطور جد در مورد آن به کند یم جابیا رانیا هیامروز بازار سرما تیموقع 

 یجهان یریگ همه»در خصوص یسازمان بهداشت جهانو اعالم در سطح جهان  19فراگیری کوید 

از  یجهان داشته باشد. برخ یبر اقتصاد کشورها یاثرات جد ،یماریب نیکه ا دیآ ینظر م به،  «1(ی)پاندم

 شود یدر حال حاضر مشهود است. اما تصور م ،یاقتصاد جهاننیز و  بر اقتصاد کشورها یماریب نیاثرات ا

ممکن است اثرات  ها، ینیب شیاز پ یخواهد داشت. مطابق برخ کینده نزدیدر آ شتریب اریبس راتیکه تاث

 شیرا ب یرشد اقتصاد جهان تواند یم نظیر آنکه بر کل اقتصاد جهان، تا چند سال مشهود باشد یماریب نیا

ها را با  کارخانه یبرخ نیتام رهیزنج تامین کنندگان مواد اولیه، یلیتعطبا  ساخته ومواجه  یبا کند شیاز پ

( و 19-دیکرونا )کو روسیو وعیمقابله با ش نهیدر رابطه با هز ینیب شیپیک سازد.  مواجه ییکمبودها

احتماال  روسیو نای وعیدر صورت تداوم شش ماهه ش نشان داده است که ،از آن یناش انیز نیهمچن

از جمله پیامدهای این  .(2020)بانک توسعه آسیا،  دالر به اقتصاد جهان ضربه خواهد زد اردیلیم 346,9

ن مقاله به تحلیل شرایط فعلی بازار سرمایه توان در بازار های مالی پیگیری نمود. در ایبیماری را می

توان به پیگیری نگرش سرمایه گذاران در بورس اوراق ایران پرداخته می شود. براساس این تحلیل می

بهادار تهران در شرایط جاری و پس از کرونا پرداخت. با طرح سه نظریه )حباب در بازار، زیر قیمت بودن 

 رایط آتی بازار سرمایه ایران فراهم می شود.سهام و میانه( امکان پیش بینی ش

 حباب در بازار سرمایهاول:  هینظر

 . شاخصاحتمال ریزش قیمت بسیار زیاد استتند رفته و بازار کاذب است  اریسهام در بازار بس یها متیق

 17متوسط بورس به عدد  2یدیبه عا متیهم فاصله گرفته و ق ینگیاز رشد نقد بورس اوراق بهادار

 کیتورم آنها نزد که ی، درحالاست شده کینزد ورکیویناوراق بهادار  که به ارقام بورس است  دهیرس

اند. عمده  شده یگذار متیباال ق اریکه بس یسهام ستندین م. کاست  باال اریبس اقتصاد ایرانصفر و تورم 

 یها نهیزش بازار از هزاست، ار یانداز قابل راه یسادگ که به یعیدر صنا یدارند و حت یمتیسهام حباب ق

 زشیکه رافرادی  است، شده تجربه یب بورس اوراق بهادار مملو از افرادفراتر رفته است.  اریبس نیگزیجا

اشخاص  است.  بازار سرمایه بودهخوش و صعود  یو روزها تجریه داشته اندآنچه  اند؛ دهیبازارها را ند

شاهد  بورس اوراق بهادار هم اند.  شدهفعلی بازار  طیشرا میهم تسل در بورس اوراق بهادار یها یا حرفه

بلکه  دهند، ینم نشانرا  3انتظارات اشخاص بنیادیتنها  نه ها متیاست. ق ی قیمت و دستکار یباز سفته

ها را  شرکت یبازار با ارزش واقع یها متیشکاف ق به همین جهت. ها نیز از بازار عقب مانده اندکالیتکن

ها  شرکت دیفعاالن بازار نسبت به تول دگاهیهم د اپیدمی کرونا، طیدر شرا. بلندمدت حفظ کرددر  توان ینم
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 تجربیات تلخ بازار نظیر و بدتر از می شکندکه حباب بازار  تردیدی نیست پس  شود، یم یسرعت منف  به

شده  قتصاد متوقف شکل خواهد بود. ا L مهلک و رانیا ماریکرونا بر اقتصاد ب ریخواهد شد. تاث 1392سال 

 .  می یابدو نرخ رشد کاهش 

درحال گسترش است.  دیو جد یمیقد ری. فاصله مسگردد ینم بر نیشیپ ریاقتصاد پساکرونا هرگز به مس 

 یورود یها انیو به جر کند یوارد م رانیرا به تقاضا در اقتصاد ا یداریپا یبحران کرونا خسارت ساختار

 .کند یوارد م یجد یها بیکار آس یرویو ن یور بهره ه،یسرما

منابع برای دولت در پیش رو است  نیتام یبرا زین یدولتسهام شرکتهای   یها عرضهشایان ذکر است 

از سرعت ها بازار را  عرضه نی. اسرمایه ارایه دهدبازار  بهتومان سهام  اردیلیهزار م 90دولت قرار است .

و در اصطالح  یجمع که دسته یگذاران هی. سرمامی شود کشیده "خفگی"خواهد انداخت و به اصالح به 

 یجمع ، به شکل دستهبر آنها چیره شود هراسو  ی ترساند، وقت وارد بازار شده 1وار به شکل توده یتئور

 زمانیدر چه  زشیکه ر مشخص نیستهر چند  .2ختیخواهد ر بازار را ترک خواهند کرد و بازار فرو زین

 که در اقتصاد حادث شودکه ابرتورم  ریزش نخواهد کردبازار  یدر صورت شرایطدر این . می دهد! رخ

 .ستیوقوع ابرتورم هم چندان متصور ن

 در بازارسرمایه سهامزیر قیمت بودن  دوم:  هینظر

 نیادیبن لی. با تحلشاخص بازار سرمایه محتمل نیست زشیهستند و ر متیرقیسهام عموما ز یها متیق

به باالتر است،  اریبس سرمایه نیربازار یو ارزش ذات بوده  3متیرقیشدت ز که بازار به می توان بیان داشت

 لیرا در نرخ تنز یرانیا یها شرکتی نقد یها انیجر  سکیاست. اگر ر "متیرقیسهام ز" نیادیبن یمعنا

 فاصله اریخود بس نیادیبن یها متیاز ق یجار یها متیکه قبه این نتیجه می رسیم  ،داده  شودانعکاس 

 .  دارد ) پایین تر است(

 یبه معنا ینرخ نیچناست. درصد  22 نیانگیمبطور  رانیبلندمدت در ا ینرخ سود سهام پرداختهمچنین 

 یجار یها متیکار ق نیو با ا در نظر گرفته شسودرا باال  لینرخ تنز دیبا  P/ E آن است که در محاسبه

تفاوت  البته این نظر که. ستیبرابر هم باال ن 17 یحت  یدیبه عا متیق بنابراین .خواهد بودموجه  اریبس

 اشتباه یبحث ینظر دگاهیباشد، از د نییپا رانیدر ا P/E که کند یم جابیا رانیو ا کایآمر نیدر تورم ب

را  P/E دی. نرخ تورم و نرخ بهره باالتر نباکند یم جادیخطا ا R با معکوس P/E یگذار ارزشاست. روش 

استفاده کرد.  نمی تواناست،  باال یلیرقم تورم خ ی، وقتR معکوس یابیارزش  از روشبنابراین دهد.  رییتغ

 یرانیسهامداران ا یریپذ سکیآن است که ر انگریب رانیدر ا 4صرف سهام یمعما رامونیپ قاتیتحق
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بسنده کرد. مدل  P/E به روش یابیکه بتوان در ارزش ستین یا گونه ـ بازده به سکیر یباالست و تواز

 یساختار یرییتغ رانیا هیانگارانه است. بازار سرما سهام ساده یجار تیشرح وضع یهم برا 1 انیعامل بن

در بازار سهام  2درجه نفوذ دیشد شیبازار و افزا یگسست ساختار دشاه ریدو سال اخ دراست.  داشته

 . گردد یبرنم یبازار به سطح قبل نیا گرید م؛یهست

 پایان. پس از افتیبهبود خواهد ،  Vهم به شکل در شرایط بیماری کرونا قتصادا نظریهبراساس این 

به  عیبازگشت سر یعنی، Vبهبود به شکل د،یتول یریو از سرگ نیتام یها رهیزنج یجزئ ریتعم ها، نهیقرنط

 ابد،یتا تابستان ادامه  یماریب نیا وعیاگر ش ی. حتوستیوقوع خواهد پ به دیپس از سقوط شد یحالت عاد

است، سرعت  ادیطور که شدت بحران ز . همانانجامد یم عیدر بازار به فروش سر توجه قابل یتقاضا

سرعت  . بهبود بهشود یجبران م دیخواهد بود. بخش عمده افت در تقاضا و تول عیهم سر یکاوریر ایبهبود 

نرمال  طیرانرفته است. به محض برگشت ش نیاز ب یکیزیف یها رساختیصورت خواهد گرفت، چراکه ز

عالوه  . بهدیرس میکاال و خدمات خواه دیو به ارقام گذشته تول شود یبه سرعت آغاز م دینرمال، تول شبه ای

بهداشت و سالمت  مانند ییها فروش برخط و بخش یها شرکت نظیر ییها ، بنگاهاوراق بهادار در بورس

 یداشت. کسر خواهدن رانیبر اقتصاد ا ی. کرونا عواقب ماندگارفتایبا سرعت چندبرابر گسترش خواهند 

 دهید بیاقشار آس نیتام ،های تامین اجتماعیصندوق  یها نهیهز یعنیکرونا  یها نهیبودجه حاصل از هز

 دیو تورم را تشد ، افزایش داده  شده ینیب شیاز آنچه پ شیبودجه را ب یدارو و درمان کسرتامین  و 

 .است هیخود به نفع بازار سرما نیخواهد کرد که ا

بازار  رانیدر ا یباز سفته شیوهحاضر تنها  ندارد و درحال یبی)سهام( رق هیسرما بازارشایان ذکر است 

در  یمرکز بانک تیپول و با محدود دیوانتقال شد نقل یها تیاست، چراکه بازار ارز با محدود سرمایه

 .برد یرنج م یمصرف یاز ضعف تقاضا زیشده و بازار مسکن ن یتیکند و امن اریبس ،ینگیگردش نقد

اجازه نخواهد داد دولت با عرضه  رانیا یاسیس اقتصاداین نکته نیز مهم است که مطرح شود شرایط  

بازار شود. رفتار دولت در  نیاز ا گذاران هیدر بازار سهام و خروج سرما ها متیق زشیگسترده سهام باعث ر

 یدولت برا ی. بوروکراسشود یبوده که کمتر عرضه سهام در آن مشاهده م یا گونه به یخیطور تار بازار به

درآمد از  نیو تام رانیحفظ بازار سهام در ا نیکند است. دولت اگر ناچار باشد ب اریبس معرضه سهام ه

 .کند یرا انتخاب م یولااحتمال زیاد را انتخاب کند،  یکیفروش سهام 

. رندیگ یقرار م یبعد طبقاتعوامل در  هیبق ،تورم است هیدر بازار سرما ها متیق یخیو تار یاصل محرک

 ری. تاثبازار سرمایه دارد رشد بر یتوجه قابل تاثیریاست و تورم  یتورم جد یبودجه به معنا یکسر

سهام با نرخ دالر ارتباط  یها متیق ،همچنین .بلندمدت است هیبودجه دولت بر بازار سرما یکسر
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پایه پولی   Mشیبه افزا شتریب ،ملی دالر از صندوق توسعه اردیلیم کیتنگاتنگ دارد. برداشت 

 هیپا شیافزا یبه معنا زیها ن تومان در بانک اردیلیهزار م 2۵ یو آزادساز یکاهش سپرده قانون انجامد؛ یم

فعال  ارزتورم و ، کانال قیو از آن طر گذارند، یم ریبودجه تاث یبر کسر موارد مطرح شدهاست.  یپول

مثل گذشته  زین یسهام در بازار دارد. بانکمرکز یها متیمثبت بر ق ریتاث ارزنرخ باالتر تورم و ، شود یم

 گذار هیسرما یمنف هیبه بازار صدمه بزند، روح تواند یم آنچه .2ستندین1یپول یها تینگران رابطه تورم و کل

مفرط آنان نسبت به بازار  ینیب شاهد خوش . به همین جهت وجود ندارد یطیشرا نیچن رانیاست که در ا

 ماتیآن است که تصم انگریب رانیا یرکود طیدر شرا گذار هیسرما 3یوجود یخو نز،یک ری. به تعبمیهست

 .ردیگ یم هیبازار سرما  ندهینسبت به آ ینیب خود را با خوش

 انهیم دگاهیسوم: د هینظر

 یحباب جد سرمایه بازار شاخص اول و دوم است. در کل هیدو نظر نیب ییجاایران  هیبازار سرما تیواقع

شده باشد.  یابیارزشاز واقع  شیاز سهام بازار ممکن است ب یو بخش کم ست،ین ی. عمده سهام حبابدندار

 1396در سال  دیشا ؛نمی شودمشاهده  ابرتورم را هم سکیهم در بازار فراوان است. ر متیرقیسهام ز

است؛ البته در مقابل فالن شرکت  ۵هنوز برابر رقم  رانیدر ا ها یدیتول یبعض  P/ Eمطرح بود.   نسبت

. ارزدین متیآن ق سوم کیآن ممکن است به  یتومان اردیلیم 1700 متیکه ق میرا هم دار یکوچک خدمات

 ۵00هزار و  13 نیانگیهزار تومان و امروز با م 10 ییمایبا ارز ن اوراق بهادار  بورس (1397سال گذشته)

 یدر موارد سرمایهبازاربنابراین  است.  قابل توجیه ها متیق شیاز افزا یپس بخش د،نکن یم فعالیتتومان 

مسکن را  ریسال اخ 40در  20برابر  P/E مردم در بازار مسکن که با ر. رفتابوده است 4فراتر از هدف

چگونه  ویکه  میو بدان دریافترا  یرانیا گذار هیسرما یریگ میاست که نحوه تصم یکمک خوب اند، دهیخر

نظیر ) یاجتماع نیتام شرکتهای مجموعه دولت، سهامشرکتهای مرتبط به . سهام !کند یفکر م

 ها متیاست که اگر قسرمایه است ( و سهام عدالت ابزار کمک به بازار یاجتماع نیتأم یگذار هیسرما

حاصل از  ینگی. نقددر بازار عرضه کردرا  سهام این شرکتها توان ی، محرکت کند روبه باالتند  اریبس

به  متیبازار از ق دگاهیکند. د لیرا تعد ها متیتا ق کند یکمک مسرمایه سهام به بازار  نیا یآزادساز

مالک نباشد.  گرید P/ E شده ها سود خوب باعث  . سالدیگو یاول م هیکه نظر ستیگونه ن  آن یدیعا

 یگذار و ارزش P/ E کرده است. هرچند ممکن است با محاسبه رییدر بازار تغ یگذار متیق وهیش

اما  ،رسید رانیا هیسهام در بازار سرما متیق  ۵یابیارزش  شیبه گزاره ب R و G یرهایبا متغ یا مرحله تک

بازار  یها یاز ناهنجار یکی بطور مثال. کنند ینم دییرا تا یریگ جهینت نیلزوما ا یابیارزش گرید یها مدل
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 نیا دهد یانجام شده که نشان م یمتعدد یها است. آزمون 1نیانگیبازگشت به م دهیپد رانیا هیسرما

 نیدر ا ییبا نبود کارآ(. 1397و همکاران،  نرگس صالح نیا)نظیر  برقرار است رانیا هیدر بازار سرما دهیپد

استفاده از  یابیارزش گریدارند. روش د نیانگیبازگشت به م تیخاص یو بازده نقد متیبازار، شاخص ق

 لیتنز ی. اگر به جاکند یم هیرا توج ها متیق یاریاست که در موارد بس 2مانده یمدل درآمد باق

( را لحاظ هیسرما نهی)سود شرکت پس از احتساب هز یآت مانده یباق داتیعا ،یسود سهام آت یها پرداخت

به لحاظ تورم، بخش ارزش  رانیعالوه در ا . بهخواهیم رسید یسهام کامال متفاوت یها به ارزش ،شود

 .کند یم فایسهام ا یابیدر ارزش یا کننده نیینقش تع  3یانیپا

 نتیجه گیری

. افتد یاتفاق م مدت یطوالن یندیدر فرآ ها متیق لیو تعد ستین یادیبن رانیدر ا سرمایه بازار شوک

است و  طرفه کی رانیدر ا سرمایه بازار و آهسته خواهد بود.  آرام اریبس رانیسهام در ا متیاصالحات ق

و هم به لحاظ  4ناظرحباب به لحاظ نقش مقام موارد دارای   یمتی. اصالح قرسد یبه تعادل م دیرهنگام

درصد  70که  میرا داشت یسهام 1391مثال، در سال  یخواهد بود. برا یجیآرام و تدر ارینرخ تورم باال بس

ها در بورس فعالند. به  ماند و هنوز آن شرکت یآنها باق متیدرصد ق 30 چنان که  داشتند متیاصالح ق

. اصالحات  کند یآرام م رانیسهام را در ا یها متیق لی، تعد۵یاساس یکاالها متیعالوه، نوسانات ق

 .ستیمدت ممکن ن کوتاهو اصالح ارز در  بودمتصور  تواند یتا زمان کنترل ارز نم یجد

 نیشیپ ریمعنا که هرگز به مس نیبه ا6یکاوریر ایبهبود  L شکل، رانیمورد اثر کرونا بر اقتصاد ا در

در مورد  ،وارد می کنددر اقتصاد  دیرا به تقاضا و تول یداریپا یبحران خسارت ساختار نیو ا دگرد یبرنم

به  رانی. ادینخواهد د یادیز بیآس یاست و از بحران جهان زولهیا رانی. اقتصاد اکند یصدق نم رانیا

در کل کنندگان   خاص خود را دارد. رفتار مصرف یها تیاز اقتصاد جهان حذف شده و خاص یگرید لیدال

 یا گونه به رانیپساکرونا در ا طیشرا .است رانیا یبرا کالیراد یا هیفرض L شکل داشت.نخواهد  تغییر

در اقتصاد  یا معطل مانده یها تیانجام خواهد شد. ظرف نییآرام و باسرعت پا U است که بهبود به شکل

دوران را  نیا ازیو کاالها و محصوالت مورد ن دیایب تواند یبه کمک اقتصاد م یکه در زمان کرونا حت،رانیا

 .کند دیتول

 یساختار ریینفوذ بازار و تغ بیضر شیافزا دگاهید رشیضمن پذ سرمایه،بازار  گسترشهمچنین با توجه 

 .گردد یبرم در این بازار ادشناور آزمیزان سهام  ساختار سهام به  رییاستدالل تغ نمودتوجه  دیآن، با
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