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تحلیل دکترکنی از شرایط کنونی و آینده شاخص بورس
تحلیل گر ارشد بازارهای جهانی سهام و بورس ایران شرایط کنونی و آینده شاخص بورس را بررسی کرد و گفت:
این وضعیت که متاثر از افت غیرقابل پیش بینی نفت است ،نیاز به گذشت زمان دارد.
امیرعباس کنی در گفت وگو با پایگاه خبری بورس پرس ،در رابطه با این سئوال که چرا بعد از تحقق پیش بینی وی
از شاخص  57هزار واحدی درماه گذشته  ،زمینه تحقق شاخص  59هزار واحدی فراهم نشد و ریزش حدود  6هزار
و  700واحدی از  23آبان تا دیروز رقم خورد ؟ اظهار داشت :برخی متغیرهای موثر بر شاخص و قیمت سهام
اصال" قابل پیش بینی نیستند .از طرف دیگر بعضی رفتارها و جریان های غیرمنطقی موجب شکل گیری روندی می
شوند که زمینه سخت و پیجیده شدن شرایط را فراهم می کنند.
وی ادامه داد :طی این مدت انتظارها از کسب نتیجه مثبت مذاکرات هسته ایی به حدی باال و فراتر از واقعیت ها بود
که به رغم کسب نتیجه ایی رضایت بخش برای هر دو طرف ،رفتارهای احساسی شکل گرفت .بعد از خاموش شدن
این التهابات هم نوبت به سقوط قیمت جهانی نفت رسید .اتفاقی که به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود.
مدیرعامل شرکت کارگزاری راهبرد ادامه داد :این جریان یادآور سال گذشته شد که از ژانویه سال میالدی تا  9ماه
روند نزولی شدیدی بر بازار حاکم شده بود.بنابراین با توجه به وضعیت کنونی و در نظر گرفتن ادامه روند نزولی
قیمت نفت و همچنین تاریخ تعیین شده برای مذاکرات (تیر ،)99پیش بینی می شود روند نزولی و درجا زدن شاخص
ادامه داشته باشد.
کنی در برابر این سئوال بورس پرس که برگشت بازار با چه رویدادهایی امکان پذیر است و چه توصیه ای برای
سهامداران دارد؟ توضیح داد :با این شرایط و اثر ویژه کاهش قیمت نفت  ،فعال" هیچ عامل و حتی خبر خوش
اقتصادی نمی تواند باعث بهتر شدن وضعیت شود .این درحالی است در غیاب خبر خوش اقتصادی  ،برخی امیدوارند
با آمدن رئیس جدید سازمان بورس  ،وضعیت بازار سهام بهبود یابد اما این گونه اخبار شاید برای یکی دو روز اثر
مثبت داشته باشد.
وی ادامه داد :از سوی دیگر باید منتظر ماند و دید که دولت آیا برای حمایت از بازار سرمایه و جلوگیری از کاهش
نسبت قیمت به درآمد ( )P/Eکمتر از  7مرتبه برنامه ایی دارد یا خیر؟ چون کاهش این نسبت مهم به کمتر از 7
مرتبه شرایط را سخت کرده و در هیچ کجای دنیا نسبت  2مرتبه ای  P/Eمعنی ندارد.
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کنی خاطر نشان کرد :بنابراین درحالی طی ماه های آینده شاهد روند "داش اوت" خواهیم بود که طبق این روند ،در
برابر افت دوره  5تا  9روزه  ،برای چند روزی شرایط بازار به طور نسبی بهبود می یابد .با این همه توصیه من به
سهامداران این است که در شرایط کنونی و تا زمان حصول اطمینان از تثبیت شرایط پایدار بازار از خرید بی محابانه
و بدون تحلیل خودداری کرده و اگر هنوز از خرید سهام زیانی نکرده اند اقدام به فروش کنند.
وی در خاتمه گفت :با این اوصاف جا دارد یک خبر خوش تکنیکال هم اعالم کنم که مربوط به این است در صورت
برگشت بازار و ایجاد تعادل و ثبات  ،می توان در دوره  31ماهه  ،شاهد رشد شاخص بورس با زاویه  97درجه ایی
و به صورت صعودی اما آرام بود .در این شرایط می توان به رونق بازار چشم دوخت.
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