آقبی ٍسیز ثبسار حجبثی ًجَد
دکتز احود پَیبى فز -کبرضٌبس ثبسار سزهبیِ22/11/26 -
ٍسیز هحتزم اقتػبد در جلسِ هَرخ  22/11/26ثب فؼبالى ثبسار سزهبیِ ػٌَاى ًوَد کِ " افشایص قيوت ّب حجبة گًَِ ثَد ٍ
ثِ ّويي دليل دٍلت تػوين گزفت در جْت پيطگيزی اس تجؼبت احتوبلی آى ٍرٍد پيدا کٌد" ٍی ّوچٌيي ػٌَاى ًوَد
کِ " ثب ػزضِ سْبم خزد در ثبسار جلَی رضد ثی رٍیِ افشایص قيوت گزفتِ ضد" .سئَالی کِ هطزح هی ضَد ایي است
کِ ٍسیزی کِ خَد ّوَارُ در هػبحجِ ّبی خَد ثِ هکبًيسن ثبسار اػتقبد داضتِ ٍ دٍلتی کِ ضفبفيت ٍ اطالع رسبًی را
سزلَحِ تؼبهل ثب هزدم خَد قزار دادُ چگًَِ ٍ ثب کدام تحليل ػلوی ٍ کجب ثِ ایي ًتيجِ هی رسد کِ در ثَرس حجبة
ضکل گزفتِ است؟ ثٌدُ در هقبلِ هَرخ  27دی هبُ خَد کِ در سبیت ثَرس  24چبح گزدید ،ثِ غَرت ػلوی ًطبى
دادم کِ ًِ تٌْب قيوت ّب حجبثی ًيست ثلکِ جْت رسيدى ثِ تؼبدل هی ثبیست ضبّد افشایص آًْب ًيش ثبید ثبضين .ایٌجبًت
آهبدگی آًزا دارم کِ در ایي خػَظ ثب ًوبیٌدگبى هحتزم ٍسیز اقتػبد هٌبظزُ ًوبین کِ در هقطغ ضبخع 20000
ػددی ،قيوت ّب حجبثی ًجَدُ اًد .تب آًجب کِ تجزثِ  20سبلِ ٍ ّوچٌيي هطبلؼبت ایٌجبًت در خػَظ ثبسارّبی هبلی
ًطبى هی دّد در ّيچ کجبی دًيب ثدليل رضد  40درغدی ًسجت  PEثبسار ،آًْن ثدليل هتغيزّبی ثٌيبدی (رضد ثبالی %50
سَدآٍری ضزکتْب ٍ  300درغدی ارسش جبیگشیٌی ضبى) ًظز ثِ حجبثی ثَدى ثبسار ًوی دٌّد .در ثسيبری اس اقتػبدّب
حتی اقتػبدّبی پيطزفتًِ ،سجت  PEثبسار ّز سبل ثزاحتی  %50افت یب رضد هی کٌد ثدٍى ایٌکِ ًگزاًی ای در ثبسار ایجبد
ضَد .ثدیي هٌظَر در ًوَدار سیز رًٍد ًسجت  PEثبسار سْبم اهزیکب در طی  144سبل اخيز آٍردُ ضدُ است.
5ا

در طی دٍرُ فَق هيبًگيي ًسجت  PEثزاثز ثب  15.5حداقل آى ( 5.31دسبهجز  ٍ )1217حداکثز آى ( 124هی  )2002ثَدُ
است .در طی دٍرُ هذکَر اًحزاف هؼيبر سبالًِ ًسجت  PEثزاثز ثب  5ثَدُ است (ثب ػدم لحبظ هقدار  PEدر سبل .)2002
یؼٌی ثطَر هتَسط  %32تغييز سبالًِ در ًسجت  PEثبسار .چٌبًچِ آهبرُ ّبی فَق را ثزای  30سبل اخيز هحبسجِ ًوبئين ثِ
هزاتت ضبّد ًَسبى ثيطتزی خَاّين ثَد .در سبیز ثبسارّب ضدت ًَسبى ًسجت  PEثبسار ثسيبر ثيطتز اس ثبسار سْبم
اهزیکبست .ثِ ػٌَاى هثبل در طی سبلْبی  2000تب  2002هيبًگيي ًسجت  PEثَرس استبًجَل  ٍ 34اًحزاف هؼيبر سبالًِ
آى  23ثَدُ است.
ثِ جزات هی تَاى اظْبر ًوَد کِ قجل اس آًکِ ػزضِ سْبم خزد تَسط دٍلت هٌجز ثِ افت ثبسار ضَد اطالع اس ًيت ٍسیز
هحتزم اقتػبد هٌجز ثِ افت ثبسار ضدُ است .اظْبرات رئيس کل ثبًک هزکشی را در خػَظ ًزخ ثزاثزی ریبل ثب دالر
ٌَّس اس یبد ًجزدُ این .حتی چٌبًکِ دٍلت در خػَظ ًزخ ارسی هداخلِ ای ًوی کزد ّوبى اظْبرات رئيس کل ثبًک
هزکشی کبفی ثَد کِ دالر ثزای یک دٍرُ طَالًی هدت اس یک ًزخی پبئيي تز ًيبید .در خػَظ ثبسار سْبم ًيش ثبید
اًتظبر داضت کِ حداقل در هيبى هدت ثدليل خزٍج ًقدیٌگی ٍ تؼدیل اًتظبرات سزهبیِ گذاراى (ثی اػتوبدی) ثب تَجِ ثِ
اظْبرات ٍسیز هحتزم اقتػبد رضد ثبسار هتَقف ٍ یب حتی کبّطی ثبضد.

