سرمقاله

تنها
صورتهای
مالی
است
که می ماند!

«ای کاش دولــت با ما صــادق بود ،میگفت چه

را برانگیخته بود ،اظهارنظرهای پی در پی مقامات

شــورای عالی بــورس در جریان اســت .هدف

شــرط عموم به ورود به این بــازار مالی بود .در

اتفاقی افتاده که بورس بیمحابا دارد باال میرود؟

جمعآوری نقدینگی اســت! من که بامیهفروش

نیســتم! من میدانم هدف جمعآوری نقدینگی
است .میدانم چقدر بودجه داریم ،چقدر کسری
بودجــه داریم .چقدر باید از بــازار بورس تامین
بشــود ،چقدر باید از محل مالیات تامین بشود،
و چقدر از محل صندوق توسعه .این ظلم نیست

که فالن پدر ،هوس بچهاش را برای خوردن یک

توت فرنگی ســرکوب میکند تا پولش را بیاورد
در بــورس ،بعد پولش از بین برود؟! برای این که

آن کســریها جبران بشود؟! بسیار خب! با مردم
در میان بگذارید .مردم صادق هســتند .همیشه

پشــتیبانی خودشان را به شما نشــان دادهاند...
پتروشــیمی  ...را نــگاه کن! یــک قطعه زمین
اســت! زمینی که دور آن را سیم کشیدهاند! ولی
ســهامش هفت برابر شده اســت! همین جوری
میزنی و بری؟ خب بیا توضیح بده! بازار سهام را
باید سامان بدهید .منابع را به اهلش برسانید که

تولید بکنند تا منابع برگردد»...

عمومی شــکل گرفته بود که نه تنها دولت ،بلکه
مجموعه حاکمیت مقرر اســت ،در نقش بیمهگر
کالن بورس عمل کنند و برای سر پا نگاه داشتن

این ابردستگاه پولسازی نخواهند گذاشت ،هیچ
ریســکی آن را تهدید کند .در فــراز تاریخی این

اظهارنظرهــای بیمحابا ،رئیــس جمهور در روز
پنجشنبه 16 ،مرداد  ،1399در آیین بهرهبرداری
از طرحهای ملی وزارت نفت گفت« :با شــرایطی

که بورس نشــان میدهد اوضاع بهتر خواهد شد؛
مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند».

اما ناگاه ورق برگشــت .اظهارات متناقض رئیس

سازمان خصوصیسازی ،وزیر اقتصاد ،و وزیر نفت

درباره عرضه سهام دولت در پاالیشگاههای تهران،
اصفهان ،تبریز و بندرعباس که اعالم شده بود در

قالب صندوق ســرمایهگذاری قابلمعامله ()ETF

پاالیشی یکم پذیرهنویســی خواهد شد ،بهانهای

بهدســت داد تا روز دوشــنبه 20 ،مرداد ،1399

اینها بخشهایــی از گفتوگوی "نود اقتصادی"
انجمن حســابداران خبره ایران ،است؛ که شنبه،

کلید بخورد .طی حدود ســه ماه گذشــته با این

 10خرداد  1399منتشــر شد .روزی که شاخص

کل بــورس اوراق بهــادار تهــران پس از رشــد
خیرهکننــده حدود دو برابری نســبت به ابتدای
سال و بیش از پنج برابری نسبت به ابتدای سال

قبل به سقف تاریخی یک میلیون واحدی نزدیک
شــده بود .ولی گویی رالی صعودی قیمت سهام
و شــاخصها در بورس تازه شــروع شده بود! به

طــوری که طی حدود دو ماه پــس از آن تاریخ،

شاخص کل با شکستن پی در پی سطوح مقاومتی
تکنیکال سقف تاریخی دو میلیون واحدی را هم

پشت سر گذاشــت و قیمت بعضی از سهام طی
همیــن مدت کوتاه چندین برابر شــدند .در این
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نتیجه ایــن اظهارنظرها این برداشــت در اذهان

عمیقترین و ســریعترین ریزش شاخص بورس

با هوشنگ خســتوئی ،رئیس اسبق شورای عالی

محسن قاسمی

ارشد کشــور درباره بورس و تشــویق بی قید و

بیــن ،چیزی که بیش از هر رویداد دیگری توجه
عموم را به خود جلب کرده و حیرت کارشناسان

اوراق بهادار تهران طی بیش از نیمقرن گذشــته

که عدد شــاخص کل از سقف تاریخی حدود دو

میلیون و یکصد هزار واحدی خود تا زیر آســتانه

یک میلیون و ســیصد هــزار واحدی (حدود 40
درصد) سقوط کرده اســت ،ولی همچنان اهالی

بازار نگران ســقوط عمیقتر هســتند .در همین
مدت ،ســهام برخی شرکتها قریب به  80درصد
کاهش یافتهاند و هنوز به تعادل نرسیدهاند.

در فضــای نامطمئن ایــن روزهای بــورس که
ســرمایهگذاران خرد و نهادی با ابهامات متعدد و

متنوع سیاســی و اقتصادی مواجه هستند ،تنها
چیزی که کارشناســان و حرفهایهای بازار متفقا
از آن اطمینان دارند این است که همانند گذشته

و همانند همــه بحرانهای مشــابه در بازارهای
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مالی ،ســقوط  1399بورس ایــران نیز روزی به
پایان خواهد رســید و دوباره رونــق به این بازار
باز خواهد گشــت .ولی دو پرسش کلیدی که در
این ارتباط باقی خواهد ماند ،این اســت که چه

عواملی باعث این نوســان تاریخی شد؟ و چگونه
میشد از بروز یا شدت وقوع آن کاست؟ و پرسش

کلیدیتر این که چگونه میتوان در آینده از بروز
یا شــدت وقوع این نوسانات در بورس پیشگیری

کرد؟ در پاسخ به این پرسشها به طیف گسترده

و متنوعــی از عوامل میتــوان پرداخت .ولی آن
چه مرتبــط با تخصص ما حســابداران حرفهای

است ،اهمیت اساسی پاســداری بیچشمپوشی

از ســاحت گزارشــگری مالی و تقویت روزافزون
ارکان راهبری شرکتی است .صد افسوس که طی
سالهای گذشته به رغم توسعه کمی بازار سرمایه

در ایران اقدامات کیفی درخــور توجهی در این
ارتباط انجام نشده است .ما حسابداران نیز واقفیم

کــه تحلیل قیمت ســهام و تصمیمگیری درباره

ســرمایهگذاری در بازارهای مالــی صرفا محدود

به بررســی اطالعات منــدرج در صورتهای مالی

نیست ،و دامنه گســترده و متنوعی از اطالعات
مالی و غیرمالــی را دربرمیگیرد .ولی بیتردید

گزارشــگری مالی پیکره اصلی همه تحلیلهای
بنیادی اســت .از این رو ،یکــی از وظایف اصلی

نهادهــای ناظــر بــر بازارهای مالی پاســداری
بیچشمپوشــی از ساحت گزارشــگری مالی و

جلب کــردن توجه فعاالن این بازارها به اهمیت

اساسی آن اســت .بازار سهام در دورههای رونق

با هر خبر ،شــایعه و حتی افسانهســرایی درباره
سودآوری آینده و ارزش دارایی شرکتها ،افزایش

افسارگسیخته قیمت سهام و شاخصها را توجیه

و تشــدید میکند .ولی زمانی کــه همانند این
روزهای بورس در ایران ورق برمیگردد و نمودار

قیمتها و شــاخصها نزولی میشوند ،همه آن
افسانهســراییها رنگ میبازند و تنها چیزی که

باقــی میماند همین اعــداد و ارقام و اطالعات
گزارششده در صورتهــــای مالی شرکتهــا

است.
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