
 هابرندگان بورس با لغو تحریم

شد     صاد: ر شاخص کل مهر تاییدی بر خوش    823دنیای اقت شته  شایش    واحدی روز گذ سبت به گ سهامداران ن های  بینی 

شتتود تا جمعی ستتهاس ستتب  میرویه و دستتتهای بود. با این حال، نگرانی از هیجانی شتتدن ستتهامداران و رشتتد بیهستتته

دنیای  »ها بر صنایع مختلف داشته باشند. بر این اساس،     کارشناسان تاکید بیشتری بر توجه به نحوه اثرگذاری رفع تحریم   

صاد  سرمایه، گروه    38وگو با در گفت« اقت شناس بازار  سی کرده        کار سابرجاس را برر سودآوری در پ شرو در بهبود  های پی

 .است

ر  درصتتدب بار دیگر به مستتی 0/ 22واحدی )معادل  823روز گذشتتته، شتتاخص کل بورس تهران با اف ایش : بورس گروه

سهاس         ست. رونق فعلی بازار  شت و در رکوردی کم نظیر، از ابتدای دی ماه فقط دو روز منفی را تجربه کرده ا صعودی برگ

ای ن دیک استتت که با اف ایش مشتتارکت ستتهامداران، به  المللی در آیندههای بینبینی به رفع عملی تحریممتاثر از خوش

روزهای پر جن  و جوشی را در این بازار رقم زده است. نکته مهمی که در     ها و گردش باالی نقدینگی در آن،ویژه حقیقی

شم می    شرایط به چ سی پس از رفع تحریم   این  صنایع مختلف بور ست. به خورد، نبود تحلیل دقیق از آینده  که  طوریها ا

یمت سهاس تاکید دارند.  گران و رشد دسته جمعی و بدون تحلیل ق  کارشناسان همواره بر امکان هیجانی شدن رفتار معامله   

ها باید عالوه بر در نظر گرفتن پتانسیل صنایع مختلف   به منظور جلوگیری از رفتار هیجانی و حبابی شدن احتمالی قیمت 

ساس،         شور نی  توجه کرد. بر این ا صاد ک سایر عوامل اثرگذار بر اقت صاد »پس از برجاس، به   38ا وگو بدر گفت« دنیای اقت

گفت،   توانعنوان یک قاعده کلی میها در بازار سهاس را بررسی کرده است. بهاثرپذیری از رفع تحریم کارشناس، پیشگامان  

شوند.  تری مواجه میها با بهبود عملکرد سریع اند، اکنون با رفع تحریمصنایعی که در دوران تحریم بیشترین زیان را دیده  

گذاری خارجی و توسعه بازارهای هدف  مدت، جذب سرمایه ر کوتاهبه عقیده کارشناسان، کاهش ه ینه نقل و انتقال پول د  

های فعال در بازار سهاس داشته باشد.    تواند اثرات متفاوتی را بر گروهترین رویدادها در پساتحریم است که می  از جمله مهم

اردی است که باید در کنار   با این حال، قیمت پایین کاالها در بازارهای جهانی و برخی مشکالت اقتصاد داخلی از دیگر مو  

شایش  سته گ ست اثرات مثبت رفع تحریم   های ه ضوعی که حتی ممکن ا  ها برای مورد توجه فعاالن بورس قرار گیرد. مو

 .برخی صنایع را خنثی کند

 

 

 خصوصی بخش به هاخارجی جذب 

ایی که عملکردشان تحت تاثیر  هها شرکت بعد از رفع تحریم: سهام  بازار ارشد  کارشناس  آرانی،شایان  شاهین  دکتر

شترین منفعت را می   روابط بین ست، بی صنایعی که با بخش واردات و خرید تجهی ات و مواد  پذیرند. بهالمللی ا طور مثال، 

صوالت ارتباط دارند، پس از رفع تحریم    صادرات و فروش مح صنایع تجربه      اولیه،  سبی را در قیاس با دیگر  شرایط منا ها 

ها، اثرات خود را یکباره بر وضتتعیت اقتصتتادی  چند نباید این نکته را از نظر پنهان داشتتت که رفع تحریمخواهند کرد؛ هر

ها  ها و صتتنایع مستتتل س گذر زمان استتت. با رفع تحریم ها بر شتترایط شتترکتدهد و تاثیر رفع تحریمکشتتور نشتتان نمی

ا دهد )البته بی بازار سهاس را تحت تاثیر قرار می شوند و این عامل فضای کل  های خارجی جذب بازار سهاس کشور می  شرکت 

هایی که در شتتترایط کنونی برای ورود این ستتتهامداران مهیا نیستتتتندب. صتتتنایع جذاب برای  فراهم کردن زیر ستتتاخت

ست به        سرمایه  صی ا ست که مربوط به بخش خصو صنایعی ا شتر  صنعت دارویی و مواد غذایی که  گذاران بی طور مثال دو 



ها جذاب هستند. صنعت گردشگری کشور       ششان در داخل کشور ومدیریت آنها خصوصی است برای خارجی       تولید و فرو

شور رخ ندهد، می        سی ک سیا شرایط  شرایط فعلی و با فرض اینکه تغییری در  ش تواند از رفع تحریمنی  در  ود.در  ها منتفع 

ها اثر مناسبی بپذیرند، اما در این ضوع رفع تحریمتوانند از موهای پتروشیمی و معدنی وجود دارند که میسوی دیگر گروه

ها نی  هر چند با بازگشت به شبکه سوئیفت با    عنوان یک تهدید جدی مطرح است. بانک ها بحث بازارهای جهانی بهشرکت 

لی  ملالها در ارتباطات بین   توانند اثرات مثبتی بپذیرند، اما این موضتتتوع نستتتبت به توان بانک         کاهش کارم دها خود می   

 .متفاوت است

   

 پیشتاز صنایع کنندهتعیین ها،تحریم رفع مکانیزم

تواند تاثیر    ها می بحث کلی این استتتت که رفع تحریم  :گذاری سرررمایه   نهادهای   دبیرکانون  خدارحمی  بهروز دکتر

شت که این اتفاق به        شرایط مختلف بگذارد، البته باید توجه دا شرو در  صنایع پی د بود و عی نخواهصورت دف متفاوتی بر 

ست. هرچند می  شت که تاثیر تدریجی رفع تحریم نیازمند زمان ا صنایع   ها را میتوان اذعان دا توانیم در چند روز آینده بر 

سی ببینیم، اما به  ستان نمی   بور شرو        صورت ناگهانی همه چی  گل ساتحریم پی شرایط پ صنعت در  شود. درباره اینکه کداس 

ت این موضوع وابسته به این است که کداس محدودیت نوشته شده در برجاس زودتر مرتفع شود و        بازار خواهند بود باید گف

سوئیفت زودتر از دیگر محدودیت  اول اتفاق بیفتد. به صورتی که تحریم مربوط به  شود، ط  عنوان مثال در  شته  بیعتا  ها بردا

شته    گروه بانکی منتفع شده و پیشرو بازار خواهد بود. اما با بردا ست گروه دیگری در صدر    شدن دیگر تحریم  تر  ها ممکن ا

ها که صادرات زیادی داشته و   ها و معدنیپیشروها قرار گیرد. باید توجه داشته باشیم در برخی صنایع همچون پتروشیمی     

ییر ر تغها در بازار جهانی در حال ن ول هستتتند، نباید انتظاهای جهانی هستتتند، با توجه به اینکه قیمتوابستتته به قیمت

شرو آنهایی خواهند بود که زیاد به قیمت     صنایع پی شت.  شند. نکته دیگر اینکه حتی در     چندانی دا سته نبا های جهانی واب

های بانکی به شتتتکل فعلی باشتتتد، بازار داخلی برای       های بانکی، تا زمانی که نرخ     صتتتورت برداشتتتته شتتتدن محدودیت    

، ریالی به ستتمت بازار گذاراندانم که در صتتورت ورود ستترمایه د میگذاران خارجی جذاب نخواهد بود و من بعیستترمایه

گذاری پیش روی آنها دارد که های سرمایه گذاران و افقسرمایه روانه شود، چرا که حرکت پول بستگی به تصمیم سرمایه      

گذاران خارجی بیشتر به  تر خواهد بود. اما در صورت اصالح نرخ سود بانکی، توجه سرمایه    در شرایط فعلی بازار پول موفق 

 .اندهای زیادی مواجه بودند و کمتر رشد کردهسمت صنایعی خواهد بود که پیش از این با محدودیت

   

 بورس صنایع در مشروط رونق

با دیدی نه چندان خوشبینانه باید  : پارسیان  لوتوس سرمایه  تامین مالی تامین معاون شهرآبادی،  ابوالفضل  دکتر

شرایط  صنایع خدماتی هستند بیشتر منتفع می       گفت که در  صنایعی که عمدتا  ساتحریم  ص  پ نایع  شوند. یک گروه از این 

سطه  سرمایه  ها، بیمههای مالی همچون بانکگریخدماتی همان وا شرایطی قرار    و لی ینگ و تامین  ستند چرا که در  ها ه

د بود. به اعتقاد من گروه بعدی، پیمانکارها خواهند ها شاهد اف ایش درآمدزایی خود خواهنگیرند که پس از رفع تحریممی

صورت تداوس          ضعیت دولت و بیش از همه قیمت نفت دارد. اما در  ستگی به و ضعیت این گروه ب شدن و بود که البته بهتر 

ست چرا که با کاهش قیمت            ساتحریم نی  نی شرایط پ شد این گروه حتی در  شرایط فعلی زیاد امیدی به حرکت رو به ر



ها هستتتتند.    های هدف دریافت مالیات همین پیمانکاری         کند که طبیعتا یکی از گروه   ها اف ایش پیدا می  مالیات   نفت، 

ها سومین صنعت پیشرو در پساتحریم خواهند بود، چرا که مواد اولیه ارزانی دارند که خود پتانسیلی برای رشد        خودرویی

کننده برای این گروه استتتت اما به هر حال       عاملی کمک   در پستتتاتحریم خواهد بود و ورود خودروستتتازان خارجی نی    

شان          خودرویی صوالت ضا برای مح سربار، بدهی باال، اهرمی بودن و پایین بودن تقا شکالتی همچون باالبودن ه ینه  ها با م

ساختار ه ینه        صالح  صورت ا ستند که در  شان می   مواجه ه صوالت   رتوانند آینده خوبی دای و اف ایش تنوع و کیفیت مح

که ها در شرایط پساتحریم نیست؛ چرا   پساتحریم داشته باشند. از سوی دیگر، به اعتقاد من امید زیادی به رشد پتروشیمی      

برند و در صتتورتی که این اختالف اف ایش پیدا کند از ستتود کمتری   ای ستتود میاین گروه از تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله

های جهانی بر این گروه نی  نباید غافل شتتد. به نظر من گروه پتروشتتیمی،  قیمتشتتوند ضتتمن اینکه از تاثیر برخوردار می

توانند با کمک دولت تنها ادامه حیات  سنگ آهن، فوالد و مس در شرایط افت بازارهای جهانی در بهترین حالت ممکن می

ضا برای محصوالت این گروه        شده تا تقا سب   صادی چین نی   شاید با ترک ها پابدهند. کاهش فعالیت اقت یدن  یین بیاید و 

صنایع را بیشتر متضرر خواهد کرد. درباره گروه دارویی         شیم که این  شاهد بحران دیگری در دنیا با صاد چین  ها  حباب اقت

شدن تحریم      شته  شرایط تحریمی نی  از وضعیت خوبی برخوردار بودند اما طبیعتا با بردا ها  نی  باید بگویم که این گروه در 

 .تر مواد اولیه خود از خارج از کشور وضعیت سودآوری بهتری را شاهد خواهند بودحتو تامین را

  

 

  

  

 تحریم از دیدهآسیب صنایع در رشد پتانسیل

با اجرایی شتتتدن برجاس و بهبود مناستتتبات   :آفاق امین گذاریسرررمایه مشرراور مدیرعامل فرازمند، مهدی دکتر

ها با مشکالتی مواجه شده بودند، اوضاع مساعدتری را تجربه کنند.  رود صنایعی که تحت تاثیر تحریمالمللی، انتظار میبین

از ستتوی دیگر تغییرات عوامل تاثیرگذاری همچون اف ایش نرخ ارز، ف ونی عرضتته بر تقاضتتای کاالها در بازارهای جهانی و 

تغییر روابط کشورها در عرصه جهانی را نی  باید در نظر داشت. بنابراین، برخی از صنایعی که پتانسیل رشد دارند عبارتند        

http://www.donya-e-eqtesad.com/upload/iblock/150/15036dc58acdd2f89fb09bb2183eb80f.jpg


های  ها، اف ایش نرخ ارز، عدس رشتتد قیمتی در ماهها )به دالیلی از قبیل تاثیرپذیری مستتتقیم از رفع تحریماز: پتروشتتیمی

س   شرکت    اخیر، وجود خریدار و معامالت منا سهاس این  ها و در نهایت احتمال ایجاد تغییرات مثبت در نرخ خوراکب؛ در 

هایی مبنی بر حضتتتور برندهای معتبر ها، زم مهستتتازان )به دلیل تاثیرپذیری مستتتتقیم از رفع تحریمها و قطعهخودرویی

ز و شرایط رکودی و رشد اخیر های مشترک به وجود آمده و ریسک این صنعت نی  اف ایش نرخ ارجهانی در قال  همکاری

ها، طرح کارت اعتباری خرید ها در سهاس این صنعت در بازار استب؛ لوازس خانگی )به دلیل تاثیرپذیری از رفع تحریمقیمت

های  شتترکت ای که درهاب. همچنین با توجه به پتانستتیل بالقوهآالت و تجهی ات با لغو تحریمرستتانی ماشتتینروزکاال و به

گذاران قرار گیرند؛ در  توانند بیشتر مورد اقبال سرمایه  ها میتوسط برای رشد سودآوری وجود دارد، این شرکت    کوچک و م

اند و با بازارهای جهانی کمتر در ارتباطند )خاس فروش نیستندب  ها آسی  دیدهرسد صنایعی که از تحریممجموع به نظر می

 .های بیشتری برای رشد برخوردارند، از پتانسیلو سودآوری آنها با نرخ ارز همبستگی مثبت دارند

  

 هاتحریم از بعد بورس پیشقراوالن 

سهاس فعال در بازار      : سرمایه  پاداش سبدگردان  شرکت  مدیرعامل شمس،  دکترکورش صنایع و  سی بنیادی  برر

ست که با توجه به اتفاقات   ها و در نتیجه ارزندگی سهاس ا سرمایه به ویژه در چند وقت اخیر نشان از به کف رسیدن قیمت   

فعال در این بازه، امید به تداوس  مثبت در دو هفته اخیر، رشد نسبی شاخص بورس و همچنین نوسان مثبت بیشتر سهاس       

های اقتصتتادی نی  به رشتتد و ثبات برستتند، بالطبع تاثیر مثبتی بر رشتتد در کل بازار ستترمایه اف ایش یافته که اگر محرک

ش  شت؛ گروه پیمانکاری به        بورس نی  خواهند دا سودآوری خواهند دا شد  صنایع ر ستا دو گروه زودتر از بقیه  ت. در این را

سرمایه دلیل انعقاد قرارداد سوئیفت زودتر و  گذاران خارجی و بانکیها با  ها نی  به دلیل اف ایش ارتباطات و همچنین ایجاد 

ورسی نی  در فازهای بعدی و متاثر از رشد این گروه حرکت   همچنین بهتر از دیگر صنایع رشد خواهند کرد. دیگر صنایع ب   

 .خواهند کرد

  

 ایغیرهسته عوامل به توجه لزوم 

شناس  شهریاری،  شروین  سرمایه در دوران بعد از تحریم    در: سهام  بازار کار ها باید به دو نکته خصوص وضعیت بازار 

شرکت      ست اینکه نیمی از وزن  شت. نخ سرمای توجه دا شرکت های بازار  شی     ه به  شیمی، فل ی، معدنی و پاالی های پترو

انداز  ها با چشتتمهای جهانی کاال هستتتند. این شتترکتاختصتتاص دارد که در حال حاضتتر زیر ستتایه ستتنگین افت قیمت 

شود  ها، دسترسی بانک مرک ی به ذخایر ارزی بیشتر می   رو نیستند به ویژه آنکه پس از لغو تحریم بهسودآوری مناسبی رو  

رود. نکته دوس  های این گروه استب حداقل در کوتاه مدت از میان میانداز رشد نرخ ارز )که به نفع شرکتز این رو چشمو ا

شته              شاره دا صاد به آن ا شته نی  وزیر اقت شور که روز گذ ضعیت تنگنای مالی در ک ست که و  رینتاند کماکان مهماین ا

ست که تاثیر غیر     صادی ایران ا شکل اقت ستقیم م سهاس می  م شبکه     آن را بر بازار  شکالت  گذارد. مفهوس تنگنای مالی به م

خواهی  ها منجر به نقدینهمولد در ترازنامه بانکهای غیرهای معوق و نی  داراییبانکی مربوط استتتت که حجم عظیم بدهی

د دو مشکل اساسی فوق بع    ها شده است. باید توجه داشت هیچ کداس از   باالی سیستم بانکی و باال ماندن نرخ سود سپرده    

های خارجی است. با این حال، اجرای  شوند، زیرا اساسا منشا ایجاد آنها متفاوت با موضوع تحریم     ها حل نمیاز رفع تحریم



 ینه ها و کاهش هگذارد و آن هم بازگشایی مسیر تبادالت مالی بانک  ای از یک منظر بر بازار سرمایه تاثیر می توافق هسته 

ای دارند از این گشایش به لحاظ  رود صنایعی مانند داروسازان که مبادالت خارجی گستردهیران است. انتظار میتجارت با ا

رغم  بنیادی منتفع شوند و شاهد کاهش ه ینه مالی و اف ایش سودآوری در این گروه باشیم. صنعت بانکداری و بیمه نی  به

پذیرند. در صتتتنعت خودرو هم از ها در کوتاه مدت میز لغو تحریممشتتتکالت داخلی حداقل به لحاظ روانی تاثیر مثبتی ا 

های  ها قبل مذاکرات مربوط به قراردادهای خارجی در دوران پساتحریم انجاس شده و احتماال شاهد انعقاد آنها در ماه   مدت

های دارا بودن نستتبت ستتازی و برخی ستتهاس غذایی به لحاظآینده خواهیم بود. در کلیت بازار هم صتتنایع مخابرات، انبوه

 .توانند شاهد رونق مالیمی باشندگذاری مناس  میارزش

  

 چندساله هایزیان جبران بودن زمانبر 

های   انتظار بهبود روند نقل و انتقاالت پولی با رفع تحریم      : ملت  بانک   سرررمایه   تامین  عامل  مدیر  قاسررمی،  علی

 ها قرارداد ببندند. بر این استتاس،ها در دیگر بانکها باید با کارگ ارینکالمللی و ستتوئیفت وجود دارد. در این میان، بابین

ضوع عالوه بر اثر بر بانک  صنایع نی  اثرگذار خواهد بود. در گروهی مانند خودرو تامین قطعات و مواد از  این مو ها در دیگر 

روه بانکی  یابد. گتقاالت پولی بهبود میخارج از کشور و در گروه شیمیایی و پتروشیمی فروش محصوالت با تسهیل روند ان     

الی  اند. در حها تامین کردهگذاریالمللی، بیشتر درآمد خود را از طریق سرمایههای اخیر با توجه به نبود روابط بیندر سال

و  ها توان انتظار انعکاس رفع تحریم  ها را از بنگاهداری منع کرده استتتت. در شتتترایط کنونی می    که بانک مرک ی بانک      

شاع بانک  شت. از طرفی بانک کارم دهای نقل و انتقاالت پولی را در درآمدهای غیرم   هایتوانند با همکاری بانکها میها دا

صنایع و کشور برآیند. پس از بانک  خارجی با ایجاد صندوق  سازان و   های ارزی در پی تامین مالی  صنایعی مانند خودرو ها 

س کشاورزی و مواد غذایی به نظر می  شند. وجود بازارهای هدف مانند      ر شته با شرایط کنونی بتوانند عملکرد خوبی دا د در 

تواند با تامین مالی مناستت  و همچنین تستتهیل انتقاالت پولی اثرگذاری خوبی بر صتتنایع    عراق و همچنین روستتیه، می

سال             ست که در  صنایعی ا صنعت خودرو نی  از  شد.  شته با شاورزی و غذایی داخل دا های  و با اعمال تحریم های اخیرک

های  اند. در شرایط کنونی انتظار اف ایش سودآوری خودروسازان با حضور سرمایه     های زیادی مواجه شده المللی با زیانبین

شرکت     سود در این  سیم  شرکت      خارجی وجود دارد، با این حال، تق ست تا این  ساله ا صله زمانی چند  هاها نیازمند یک فا

 .های اخیر را جبران کنندلهای سابتوانند زیان

  

 هاتحریم رفع از اثرپذیر گروه 6 

صیرزاده،  سلمان سید  شناس  ن سرمایه     فارغ از اثرگذاری که رفع تحریم: سهام  بازار کار صاد و بازار  ها بر کلیت اقت

های انتقال  تواند مشتتابه کاهش ه ینهپذیرند. این اثرات میها تاثیر میطور خاص از رفع تحریمگروه به 6خواهد داشتتت، 

المللی  اف ایش مبادالت بینگذاران خارجی بلندمدت باشد. صنعت بانکداری کشور با پول کوتاه مدت یا مانند جذب سرمایه

ستتتی و اف ایش کارم دهاب، کاهش ه ینه عملیاتی )از طریق کاهش ه ینه و همچنین بهبود )بحث اعتبارات استتتنادی، ال

توانند سودآوری خود را بهبود بخشند.   امنیت نقل و انتقال پولب، فعال شدن شع  خارجی و اتصال به شبکه سوئیفت می     

صال مجدد به کانال   ونقلبال اف ایش تجارت خارجی )نیازمند حملها نی  به دنحمل و نقلی شترب، ات جارت  های تدریایی بی



ها ببینند. در    توانند اثرات مثبتی از رفع تحریم های حمل و نقلی می  خارجی کانادا و آمریکا و همچنین نوستتتازی ناوگان       

با اف ایش پرو ه   به ویژه بخش انر ی گروه   ستتتمت دیگر،  هایی نظیر خدمات فنی و مهندستتتی و تجهی ات      های پیمانی 

توانند درآمدزایی خود را بهبود بخشتتند. همچنین تستتهیل واردات تجهی ات و انتقال دانش عامل دیگر اثرگذار بر این  می

خش ها در بها نی  با توجه به کاهش ه ینه تامین قطعات و مشارکت بیشتر با خارجیها در پساتحریم است. خودروییگروه

ها برای گروه خودرویی،  توانند ستتودآوری خود را ارتقا دهند. همچنین دستتتاورد مهم دیگر رفع تحریم لید و فروش میتو

ست. همچنین رفع تحریم        صادراتی ا شتر در بازارهای  صوالت آنها و در نتیجه امکان رقابت بی   ها موجبهبود کیفیت مح

صنعت بیمه، ورود بیمه    سک  سرمایه گرهای اتکایی و امکاهش ری شرکت   کان  شترک با  ای المللی بیمههای بینگذاری م

سنجی رنج می     شود. این گروه که مدت می سات اعتبار س توانند خدمات خود را نه ها میبردند، با رفع تحریمها از نبود مو

سطح بین    شور، بلکه در  شند. در پایان می تنها در داخل ک شیمی  المللی نی  بهبود بخ شاره ک توان به گروه پترو رد که با ا

توانند زنجیره تولید خود را تکمیل کنند. همچنین بازارهای صادراتی بیشتری برای آنها فراهم   اف ایش دریافت فاینانس می

شرایط    های نقل و انتقال پول میشود که در کنار کاهش ه ینه می شند. عواملی که در  توانند درآمدهای خود را بهبود بخ

 .تواند به بهبود وضعیت آتی آنها کمک کندیهای جهانی مفشار قیمت

  

 لیدر صنعت 4 از بورس رشد

رصد تحوالت و بررسی نوسانات بازار    : ایرانیان اردیبهشت  کارگزاری تحلیلی گروه سرپرست   نقش، عزیزی حافظ

شان می     83سرمایه به ویژه در   سی طی دو هفته اخیر، ن صلی فعاالن به  صنعت بور گروه  4سوی  دهد که توجه و تمرک  ا

اصتتلی و لیدر از جمله پیمانکاری و تجهی ات، حمل و نقل، خودرویی و بانکی ستتوق یافته استتت و بیشتتترین حجم، ارزش 

شاخص کل بورس طی این مدت معطوف به این        صعودی  شترین تاثیر مثبت بر روند  شده و همچنین بی خریدهای انجاس 

 ترینگذاران خارجی از مهمها و ورود سرمایه ایی شدن برجاس، لغو تحریم ها و نمادهای فعال در آنها بوده است که اجر گروه

شد این گروه  سهاس ارزنده و به کف قیمتی      عوامل در ر سیعی از فعاالن بازار برای خرید و جمع آوری  ست. طیف و ها بوده ا

ی به اقیقی و حقوقی حرفهاند. امری که با ورود حجم عظیمی از نقدینگی توسط این اشخاص ح  رسیده بازار، صف کشیده   

 20اند، هر چند که بیش از های خاص کردهای در برخی از تک ستتهمبازار ت ریق شتتده و مبادرت به خریدهای گستتترده 

درصد از وزن و ارزش بازار تحت تاثیر صنایع پتروشیمی، معدنی و فل ی و پاالیشی است امابه دلیل عوامل متعددی چون       

ها با ستتنگین قیمت کاالهای جهانی که تاثیر مستتتقیمی در صتتنایع م بور دارد، این گروه کاهش شتتدید بهای نفت و افت

سبی را نی  تجربه کردند و برآیند         شدند بلکه کاهش ن شد قیمت همراه ن شده و نه تنها در این مدت با ر ستقبالی مواجه ن ا

ن گفت که صتتتنایعی که بیشتتتترین       تواای و خردمندانه بازار استتتت. در مجموع می   این عوامل نشتتتان از حرکت حرفه   

ی تر از دیگر صنایع به سودآورپذیرند و سریعها میها داشتند، تاثیرات آنی را از رفع تحریمپذیری را در زمان تحریمآسی  

توان شاهد سودآوری در دیگر   مدت در این فهرست قرار دارند و در ادامه می صنعت م بور در دید کوتاه 4رسند که این  می

 .جهش و رشد سود در انتظار اکثر نمادهای بورسی است 52که در سال طوریبود، بهصنایع 

  

  



 شوندمی پیشتاز هاتحریم رفع از پس پیمانکاران

شناس  آرا،گرجی محمد سهاس را تحت تاثیر قرار    صرف نظر از اینکه رفع تحریم  : سهام  بازار کار ضای کلی بازار  ها ف

بحث  رسد اولین گروه منتفع از پذیرند. به نظر میبیشترین اثر مثبت از این موضوع را می  دهد، برخی صنایع به دالیلی  می

شرکت  رفع تحریم شد به این دلیل که  شراکت با      ها، گروه پیمانکاری با شده و درصدد  های پیمانکاری خارجی وارد کشور 

کاران داخلی بر   یل شتتترکت     میپیمان به همین دل ند.  با     آی کاری داخلی  خذ دانش از   های پیمان بهبود در عملکرد خود و ا

به  رسد با بازگشت  های خارجی وضعیت مناسبی را تجربه خواهند کرد. گروه بعدی گروه بانکی است که به نظر می   شرکت 

ها و همچنین آزاد شدن منابع بلوکه شده خود بتوانند وضعیت مناسبی را تجربه کنند.      شبکه سوئیفت، با اف ایش تراکنش  

شرکت    های خشرکت  سابقه همکاری با  شتر  شته  ودرویی نی  از این جهت که پی ساز را دا توانند اند، میهای خارجی خودرو

صنعت         شند.در  سودآوری خود را بهبود ببخ سطح کالس جهانی تولید کنند و  برای بازار داخلی و بازار منطقه خودرو در 

های پیچیده را دارند که با همکاری  خاص و دارو با فرمولهای داروساز داخل کشور پتانسیل تهیه داروهای دارو نی  شرکت

شرکت  ها فراهم میهای خارجی زمینه تهیه این داروشرکت  سهولت و  ها میشود.همچنین این  توانند مواد اولیه خود را با 

شرکت  صادرات پس از رفع تحریم    با ه ینه کمتری تهیه کنند. در  شیمی هرچند بهبود وضع    ریم، اما تکها را داهای پترو

 .روندها در بازارهای جهانی دو تهدید جدی به شمار مینرخی شدن نرخ ارز در کنار افت قیمت

  

 پساتحریم در صنایع از الیه چهار 

توان به چهار گروه اصلی تقسیم    المللی را میهای بینصنایع منتفع از رفع تحریم : سهام  بازار کارشناس  فتحی، مازیار

خودرو و همچنین حمل و  هایی مانند بانک،عنوان صنایع لیدر ناس برد، گروه توان بهه اول که از آنها میبندی کرد. در دست 

های زیرمجموعه این های شرکت های سوئیفت و همچنین آزاد شدن دارایی  نقل حضور دارند. در گروه بانکی با رفع تحریم 

شتتاهده کرد. در گروه خودرو نی  اخباری مبنی بر مشتتارکت   ها متوان اثر مثبت این موضتتوع را در این شتترکت گروه، می

ها را المللی، احتمال بهبود روند فعالیت این شتترکتگذاران خارجی و منعقد شتتدن قراردادها با خودروستتازان بینستترمایه

ری  شتتتوند. اف ایش مراودات تجاتقویت کرده استتتت. در آخرین گروه از صتتتنایع لیدر نی  گروه حمل و نقل مشتتتاهده می

شرکت     بین شورمان نی  نگاه مثبتی برای  صادرات و واردات در ک ن های زیرمجموعه ایالمللی و انتظار برای اف ایش مقادیر 

ر  شوند. انتظا آالت و تجهی ات مشاهده می گروه ایجاد کرده است. در الیه دوس صنایعی مانند پیمانکاری و همچنین ماشین   

المللی در کنار باز شتتدن دستتت دولت به منظور صتتاف کردن  های بینرفع تحریمروند رو به بهبود اقتصتتاد کشتتور پس از 

شرکت بدهی شرکت های پیمانکاری، میهای  صنایعی مانند           تواند اثر مثبتی بر این  سوس نی   سطح  شد. در  شته با ها دا

 ت،یجادشده در وزارت نف های اشوند. با اف ایش تولید و صادرات نفت و نقدینگی  شیمیایی و همچنین پاالیشی مشاهده می   

سی را می      انتظار می صنایع بور ستور کار قرار گیرد. دیگر  صنایع نی  در د توان در فاز  رود برنامه اف ایش تولید و بهبود این 

المللی قرار داد. بر این استتاس، همگاس با خروج واقعی اقتصتتاد از رکود ، انتظار   های بینچهارس از نظر انتفاع از رفع تحریم

 گذاری بر سایر صنایع نی  وجود دارد. با این حال، نکته مهم، شاخص محور بودن بازار سهاس کشور است. به این ترتی ،      اثر

 .توان انتظار رشد در سایر صنایع را همراه با شاخص داشتدر شرایط فشار باالی نقدینگی می

  



 پسابرجام صنایع رونق به ارزی نگاه 

ها  در شتترایط کلی باید گفت پس از رفع تحریم:آیندگان مهر مالی توسررعه گروه مدیرعامل قائمی، امید مصرریفی

صادراتی و وارداتی را دارند که          شترین فعالیت  ستند و بی شتر به روابط خارجی متکی ه شرو خواهند بود که بی صنایعی پی

 ها نی  به دلیل ارتباطات مالی زیادی که باها ناس برد. البته بانکیها و پتروشیمی ها، معدنیتوان از فوالدیعنوان مثال میبه

ساتحریمی منتفع می      شرایط پ شور دارند، در  صنایع را از یکدیگر جدا کرد و  شوند. اما به اعتقاد من نمی خارج از ک توان 

  های ارزی بیشتری برخوردار هستند پس از رفع  هایی که از داراییگفت کداس صنایع پیشروتر خواهند بود. برخی از شرکت   

توانند نقل و انتقاالت پولی خود را با سرعت بیشتری انجاس دهند و این موضوع بستگی      های ناشی از تحریم، می محدودیت

ید نقش قیمت        با ته ن نادیده گرفت؛ چرا      به شتتترایط پیش رو دارد. الب نه ترازوی      های جهانی را نی   قاد من وز به اعت که 

بینیم که ن ول بازارهای جهانی تاثیر ر استتت و در همین چند روز نی  میتها نی  ستتنگینهای جهانی از رفع تحریمقیمت

 .درصد نی  بودیم 20ها تا خود را بر بازار گذاشته و شاهد کاهش سود بسیاری از شرکت

  

 ایهسته هایگشایش غیرمستقیم و مستقیم آثار 

های سوئیفت معضالت زیادی را ین تحریمالمللی و همچنهای بیناعمال تحریم: سهام بازار کارشناس حسینی، حسام

  تواند اثر مثبتی بر این گروه داشتته المللی میهای بینبرای گروه بانکی به همراه داشتته استت. بر این استاس، رفع تحریم   

به  ها مشاهده کرد. های مالی این شرکت المللی را بتوان در صورت های بینرود که اثر مستقیم رفع تحریم باشد. انتظار می 

ستقیم رفع تحریم  سهیل پولی،          ها میدنبال اثر م شت. بهبود ت سی نی  انتظار دا صنایع بور سایر  ستقیم را بر  توان اثر غیرم

تواند عالوه بر گروه بانکی بر ستتایر صتتنایع نی  اثرگذار باشتتد. عالوه بر این،  های تازه خارجی میها و پولحضتتور ستترمایه

تواند بر صنایع بورسی نی  اثرگذار باشد. عالوه    ین ه ینه کمتر تامین مالی کشور می های انتقال پول و همچنکاهش ه ینه

نی   ونقل گذاران خارجی در بخش خودرو و همچنین انتظار اف ایش مراودات در بخش حمل    بر گروه بانکی، ورود ستتترمایه   

ظار دیگر بهبود وضعیت اقتصادی و احتمال    احتمال بهبود این صنایع را ایجاد کرده است. در این میان، اثر مهم و مورد انت  

ست    سیا سرمایه     در پیش گرفتن  ست. با اف ایش توان مالی با ورود  صنایع داخلی ا های  هایی به منظور بهبود تامین مالی 

مالی          المللی میهای بین خارجی و حذف تحریم   تامین  بانکی و همچنین کاهش  توان انتظار کاهش منطقی نرخ ستتتود 

 .تها را داششرکت

 


