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قیمت بیمه آتش سوزی و بیمه زلزله را چطور تعیین یمکنند؟
بیمـه آتـش سـوزی بـه نسـبت بیمههـای دیگر بیمـه ارزانی اسـت و همه کسـانی
کـه نگـران آینـده خانه و اموالشـان هسـتند میتوانند آن را با مبلغـی کم خریداری
کنند.
 )1متراژ ساختمان:
هـر چـه متـراژ خانه بیشـتر باشـد قیمـت بیمه آتش سـوزی هم بیشـتر میشـود.
توجه داشـته باشـید که منظور ،متراژ زیر بنای سـاختمان اسـت نه متراژ کل زمین.
 )2هزینه ساخت هر متر مربع از ساختمان:
منظـور ایـن اسـت کـه بـرای سـاخت هـر متـر مربـع از سـاختمان مد نظـر چقدر
هزینه شـده اسـت .در محاسـبه هزینه سـاخت ،قیمت ملک و موقعیت مکانی آن
در نظـر گرفته نمی شـود.

 )3ارزش لوازم خانه:
در زمـان خریـد بیمـه آتش سـوزی شـما باید ارزش لـوازم خانه خود را بـه قیمت روز
آن اعلام کنید.
 )4پوششهای اضافی:
همانطـور کـه در بخشهـای قبلی گفتیم در بیمه آتش سـوزی پوشـشهای اضافی
مثل زلزله ،سـیل ،توفان ،ترکیدن لوله آب و  ...وجود دارد که در صورتی که بخواهید
آنهـا را بـه بیمهنامـه خود اضافه کنید باید حق بیمه بیشـتری بپردازید.
 )5تخفیفهای بیمه آتش سوزی:
بعضـی از شـرکتهای بیمـه تخفیفهایـی را برای بیمه آتش سـوزی ارائـه میدهند.
تخفیفهایی مثل تخفیف مناسـبتی ،تخفیف داشـتن بیمه عمر ،تخفیف گروهی و ...

بروز نشانه های بحران اقتصادی در جهان چه تاثیری بر بورس ایران می گذارد؟

هسمهای در خطر!

حـدود دو هفتـه اسـت کـه موضـوع بحـران اقتصـاد جهانـی با محوریـت اقتصاد آمریکا ،به سـرخط اصلـی اخبار و تحلیل های اقتصادی تبدیل شـده اسـت.
جواد غیاثی
ِ
شـدن پدیده معکوس شـدن بازدهـی اوراق قرضه در
پیشـتر نیـز نگرانـی هایـی جـدی بـه خاطـر جنگ تجاری وجود داشـت امـا از دو هفته قبل بـا فراگیر
روزنامهنگار
بسـیاری از کشـورهای جهـان ،موضـوع بسـیار جـدی تـر شـده اسـت .وال اسـتریت و برخی بورس هـای اروپایی به سـرعت بـه این موضوع واکنش نشـان
دادنـد و طـی روزهـای میانـی آگوسـت (چهارشـنبه و پنـج شـنبه  14و  15آگوسـت) افت شـدیدی را تجربه کردند .بازار سـرمایه کشـورمان نیز بـه طور جزئی به ایـن موضوع واکنش
نشـان داد .امـا واضـح اسـت کـه ابهامـات و سـواالت بسـیاری راجـع بـه آینده وجـود دارد .احتمال وقـوع رکود چقدر زیاد اسـت؟ زمـان وقوع رکود احتمالـی چه زمانی اسـت؟ اثر آن
بـر بـازار سـرمایه کشـور چیسـت؟ کـدام گـروه هـا تحـت تاثیر قـرار خواهند گرفـت؟ و سـهامداران بورس ایـران باید چه تدابیـری را بـرای در امان مانـدن از آثار منفـی این بحران
احتمالـی بـر سـهام خـود پیـش بینی کنند؟ در ادامه شـواهد و سـناریوهایی در پاسـخ به این سـواالت ارائـه می دهیم.

احمتال رکود چقدر زیاد است؟

همه متفق القول هسـتند که فعال فقط نشـانه هایی بروز کرده اسـت
کـه عمدتـا در بازارهـای مالی اسـت و به صحنه حقیقی اقتصاد رسـوخ
نکـرده اسـت .بـه جـز آلمـان کـه نشـانه هایـی از رکـود در آن ظاهـر
شـده اسـت ،دیگر کشـورها فعال در حال رشـدند و وضعیت در اقتصاد
آمریـکا ،از میانگیـن هم بهتر اسـت .با این حـال ،وضعیت خوب فعلی،
چیـزی را دربـاره آینـده تضمیـن نمـی کنـد .اکونومیسـت در شـماره
اخیـر خـود نوشـت « :تاکنـون رکـود تنهـا یک تـرس بوده اسـت و نه
یـک واقعیـت .اقتصـاد جهـان هنـوز در حـال رشـد اسـت ،هرچنـد با
گامهایـی کندتـر از  .»۲۰۱۸ایـن نشـریه معتبـر اقتصـادی ،همچنین
تصریـح کـرد کـه «در بازارهـای امـروز اما جو حاکـم ،همانند یک دهه
اخیـر ،کوتـهبینـی نیسـت بلکـه دلهره اسـت ،دلهـرهای کـه روزبهروز
فزونـی میگیـرد».در ایـن بـاره ،بانـک آمریـکا هشـدار داد کـه اقتصاد
آمریـکا بـا احتمـال یـک در  ،۳ظـرف یـک سـال آینـده به رکـود فرو
خواهد رفت .میر ،رئیس اقتصاددانان این بانک ،در یادداشـتی نوشـت:
سـه شـاخص از پنج شـاخصی که بانک برای ردیابی چرخههای رشـد
و رکـود تجـاری اسـتفاده میکنـد ،دقیقـا بـه سـطحی رسـیدهاند که
قبـل از رکـود قبلی به آن رسـیده بودند.

زمان رکود؟

نکتـه مهـم بعـدی ایـن اسـت کـه این رکـود احتمالـی چـه زمانی رخ
خواهـد داد؟ متـون نشـان مـی دهـد کـه طـی دوره های قبلـی ،رکود
بعـد از حـدود  18مـاه از زمان معکوس شـدن نرخ بهره رخ داده اسـت.
البتـه همـه مـی دانیـم کـه بازارهـای مالـی این مسـئله را پیـش خور
خواهنـد کـرد .طبیعتـا هرچـه احتمـال وقـوع چنیـن رکودی بیشـتر
شـود ،بازارها هم به آن واکنش نشـان می دهند ..قیمت نقدی (spot
 )pricesکاالهـای اساسـی نیـز اگرچه تا تضعیـف تقاضای واقعی بر اثر
رکـود ،سـقوط نخواهـد کرد اما قیمت هـای آینـده ()futures prices
کـه اصـوال بـه صـورت کاغـذی تعیین می شـوند ،به مرور تحت فشـار
قـرار مـی گیرنـد و قبـل از وقـوع بحران ،منفـی خواهند شـد .بنابراین
بایـد منتظـر بـود تـا بازارهـا خیلـی زودتـر ،مثلا از اواخـر امسـال به
اسـتقبال بحران احتمالی پیش رو بروند .اما این موضوع بازار سـرمایه
را بـا چـه کیفیتـی تحت فشـار قرار خواهـد داد؟

اقتصاد ایران و بحران جهاین

واقعیـت ایـن اسـت که اقتصاد کشـورمان ،همبسـتگی بسـیار کمی با
اقتصـاد جهانـی دارد و معمـوال بـه صـورت جـدی تحت تاثیـر بحران
هـای بیـن المللـی قـرار نمی گیرد .شـاهد مثـال آن ،بحـران  1973و
همچنیـن بحـران  2007اسـت .البتـه بحـران اقتصاد جهانـی معموال
باعـث کاهـش قیمـت نفـت می شـود و این مسـیر ،مهم تریـن کانال
تاثیرگـذاری اقتصـاد جهانـی بـر اقتصـاد ایـران اسـت .بنابرایـن بـرای
صنایـع داخلـی ،انتظـار تحـول منفـی از ایـن رهگذر ضعیف اسـت.

امـا شـرکت هـای صادراتی یا شـرکت هایی که نرخ محصـوالت آن ها
در داخـل تابـع فرمـول هـا و قیمـت های بین المللی اسـت ،با شـدت
بیشـتری تحـت تاثیـر رکود اقتصـاد جهانی قرار خواهنـد گرفت .گروه
معدنـی ،گـروه فـوالد و فلـزات و گـروه پتروشـیمی مهـم تریـن گروه
هایـی هسـتند کـه تحـت تاثیر افت قیمـت های جهانی قـرار خواهند
گرفـت .در ادامـه برخـی از نمادهـای مربوط را بررسـی می کنیم.

اتثیرپذیری گروه های مختلف ابزار رسمایه

چنـان چـه گفتیـم ،گروه هـای فلـزات ،معدنی و پتروشـیمی ،بیش از
همـه تحـت تاثیـر قیمـت های جهانی هسـتند .در ادامـه وضعیت این
گـروه هـا و همچنیـن برخـی از نمادها را بررسـی می کنیم.

گروه فلزات رنیگ و سایه قیمت های حداقیل 2008

فلـزات رنگـی در دوره قبلـی رکـود جهانـی ،تقریبـا تا محـدوده نصف
قیمـت فعلـی سـقوط کردند .مثلا در دور قبلـی رکود اقتصـاد جهانی
قیمـت روی تـا حـدود  1100دالر هم افـت کرد .هم اکنون قیمت روی
تقریبـا دوبرابـر ایـن مقـدار و حدود 2300دالر اسـت و در سـال 2018
تـا  3500دالر هـم رشـد کـرده بـود .در صورت افت نرخ هـا تا محدوده
سـال  2008و ( 2009آسـتانه رکود جهانی پیشـین) سود سرب و روی
کاران بورسـی بـه صـورت جدی تحت تاثیر قـرار خواهد گرفت .به طور
مثـال ،فاسـمین را در نظـر بگیریـد که با نرخ هـای کنونی ،قیمت تمام
شـده محصولـش حـدود  10میلیـون تومـان اسـت و آن را  30میلیون
تومـان مـی فروشـد .اگـر نـرخ جهانـی سـرب و روی نصف شـود با یک
قاعـده سرانگشـتی ( و نـه چنـدان دقیـق) سـود ناخالص فـروش صفر
نمی شـود اما حاشـیه سـود ناخالـص  75درصد کاهش مـی یابد .البته
ایـن تحلیـل سـطح صنعـت اسـت و باید تحلیل سـطح بنگاه و سـطح
اقتصـاد کالن را هـم در نظـر گرفت .مثال همین فاسـمین حجم زیادی
از موجـودی انبـار خـود را در سـال جدیـد فروخته اسـت یـا این که در
سـطح کالن ،نـرخ دالر محاسـباتی مناسـب تـری دارد .با همـه این ها
در صـورت وقـوع رکـود جهانـی ،سـود شـرکت در سـال  99بـا افت رو
بـه رو خواهـد شـد .وضعیت سـطح صنعت بـرای دیگر نمادهـای گروه
فلـزات رنگـی (سـرب و روی و مـس) از جملـه ،فسـرب ،فملـی ،فرآور،
فباهر ،فنوال و  ...نیز می تواند مشـابه باشـد .البته تحلیل سـطح بنگاه
مـی توانـد سرنوشـت متفاوتی بـرای هر نماد رقـم بزند.

گروه معدنی ،گروه
فوالد و فلزات و
گروهپتروشیمی
مهمترین گروه هایی
هستند که تحت
تاثیر افت قیمت های
جهانی قرار خواهند
گرفت

یابـد امـا در هـر حـال ،انتظـار بـرای رکود ،مـی تواند این صنایـع را نیز
بـا مـازاد عرضـه روبـه رو کنـد .طبیعتـا در ایـن جا نیز بایـد به تحلیلی
سـطح بنـگاه بـه صـورت مجـزا پرداخته شـود .مثلا فـوالد کاوه ،طرح
هـای توسـعه ای قابـل توجهـی در دسـتور کار دارد کـه ظرفیت تولید
را تـا پایـان  99مـی توانـد تـا دوبرابر رشـد دهـد .لحاظ کـردن آثار این
موضوعات بسـیار مهم اسـت .نکته مهم دیگر در خصوص فوالدسـازان
آن اسـت کـه معمـوال نـرخ خرید مواد اولیـه و نرخ فـروش محصوالت،
تابـع یـک فرمول مشـخص اسـت و با تغییـر (کاهش/افزایـش) دیگری
نیـز تغییـر مـی کنـد .ایـن موضـوع نیـز مـی توانـد آسـیب پذیـری
فوالدسـازان از رکـود احتمالـی پیـش رو را کمتر کند.

معدین ها

معدنـی های بورسـی ،هم اکنـون فروش صادراتی خیلـی زیادی ندارند
امـا بـا تحـوالت جهانـی ،نـرخ داخلـی آن هـا نیز تحـت تاثیر قـرار می
گیرد .البته االن قیمت سـنگ آهن و کنسـانتره خوب اسـت و چشـم
انـداز  98شـرکت هـا نیز مناسـب اسـت اما رکود مـی تواند این صنعت
را نیـز تحـت تاثیـر جـدی قـرار دهـد .هـم اکنون بـا قیت حـدود 100
دالری ،تولیـد هـر تـن سـنگ آهـن حـدود  700هـزار تومان حاشـیه
سـود ناخالـص ایجـاد مـی کند .اما چشـم انـداز افت قیمـت ها تا نصف
ایـن مقـدار ( 50تـا  60دالر) هـم وجـود دارد .البتـه کگل ،کگهر ،کچاد
و کنـور ویژگـی هـای خـاص خـود را هم دارند که باید بررسـی شـود.

پرتواپالییش و نحوه تغییر قیمت مواد اولیه

در تحلیـل تمـام گـروه هـای متاثر از رکـود احتمالی اقتصـاد جهانی،
توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه هرچـه صنایـع بـه ابتـدای
زنجیره نزدیک تر باشـند ،اثرپذیری بیشـتر و هرچه به سـمت صنایع
میانـی بیاینـد ،تاثیرپذیـری کمتـری خواهند داشـت .چرا کـه درباره
صنایـع میانـی ،در صـورت افـت قیمت هـا ،قیمت محصـوالت و مواد
اولیـه بـا هـم افـت کـرده و اگرچه سـود مقـداری کاهش مـی یابد اما
حاشـیه سـود ناخالـص مـی توانـد ثابـت بمانـد .ایـن موضـوع درباره

فوالد و فلزات؛ فعال همه چیز خوب است

بـر خلاف گـروه فلـزات رنگـی کـه هـم اکنـون نسـبت بـه چهـار ماه
قبـل افـت قابـل توجهـی در قیمت ها تجربه کردندو چشـم انـداز افت
بیشـتری هـم در صـورت وقـوع رکـود وجـود دارد ،درباره فوالدسـازان،
فعلا وضعیـت بهتـر اسـت .نرخ فـروش باثبات اسـت و با صـرف نظر از
احتمـال رکـود ،ریـزش قابل توجهی انتظار نمـی رود .به طور کلی ،نرخ
هـای فـوالد و فلـزات غیررنگی ،معموال با سـرعت کمتـری کاهش می

گامبهگامتاشناختبیمهدرمانگروهی
سلامتی حق همه انسانهاسـت .همه افراد باید بتوانند از امکانات پزشـکی و درمانی اسـتفاده کنند .اما هزینه
راحله شعبانی
اسـتفاده از خدمـات درمانـی سرسـام آور اسـت .کاهـش خسـارت بـه فـرد بیمـار و خانـواده او باعث شـده تا
روزنامه نگار
بیمههـای مختلفـی در ایـن راسـتا بـه وجود بیاید .بیمههـای درمانی را بیمههـای درمان پایه یـا اصلی میگویند
کـه در کاهـش هزینـه بیماریهـا نقش مهمـی دارند و تا 30درصـد از هزینههای ایجادشـده را پرداخت میکنند .امـا گاه روند درمان بعضی
بیماریهـا هزینههایـی باالتـر از سـقف تعهـدات بیمههـای درمان پایه دارد .برای رفع این مشـکل ،بیمه درمان تکمیلی میتواند بسـیار کمک
کننـده باشـد .ایـن بیمـه در انـواع مختلفی از جمله بیمه درمـان انفرادی ،بیمه درمـان گروهی و درمان خانواده میباشـد.
بیمـه درمـان گروهـی نوعی از بیمه درمان تکمیلی اسـت و بـه گروه خاصی
ارائـه میشـود بـر خلاف بیمـه درمـان انفـرادی که توسـط یـک بیمهگذار
دریافت میشـود .اما برای دریافت بیمه درمان گروهی شـرایطی الزم اسـت
و بسـیاری از کارفرمایانـی کـه میخواهنـد برای کارکنان خـود این بیمهنامه
را تهیـه کننـد بایـد آن را در نظـر بگیرنـد و مطابـق آن اقـدام به درخواسـت
کننـد .این شـرایط عبارتاند از:
مجموعـهای بـا تعـداد اعضـای معیـن :بیمـه درمـان گروهـی تنهـا بـه
مجموعـهای کـه اعضـای آن از حد معینی باالتر باشـد ارائه میشـود که این
تعـداد در بسـیاری از شـرکتهای بیمـه باالتـر از  50نفـر ذکر شـده اسـت.
رد شـدن حـق بیمـه از یـک محیـط کاری :حـق بیمـه تامیـن اجتماعـی
افـرادی کـه میخواهنـد بیمـه درمان گروهـی تهیه کنند بایـد از یک محل
رد شـده باشـد .یعنـی از یـک کارخانـه ،کارگاه ،شـرکت و ...که ایـن افراد در
آن مشـغول کار هستند.
داشـتن بیمـه درمـان پایـه :افـراد ایـن مجموعـه بایـد یکـی از بیمههـای
درمـان اصلـی ماننـد بیمـه درمـان تامیـن اجتماعـی یـا خدمـات درمانی را

دارا باشـند.
در ایـن نـوع بیمـه ایـن امـکان نیـز وجـود دارد کـه علاوه بـر بیمهشـده،
اعضـای خانـواده او نیـز تحت پوشـش قرار بگیرنـد و از مزایای بیمه تکمیلی
اسـتفاده کننـد .البتـه در مـوارد گفتهشـده اسـتثنائاتی هم وجـود دارد مث ً
ال
بعضی از شـرکتهای بیمه ممکن اسـت داشـتن بیمه درمان پایه را شـرط
اساسـی دریافـت بیمـه درمان گروهـی ندانند و بدون آن نیز بـرای گروههای
متقاضـی ،بیمهنامـه درمـان تکمیلی صـادر کنند.

تفاوت بیمه درمان گروهی اب انواع دیگر بیمه تکمییل

تفـاوت بیمـه درمـان گروهـی بـا درمـان انفـرادی و درمـان خانـواده در ارائه
پوشـشهای مختلف اسـت .در نوع گروهی ،پوشـشهایی که ارائه میشـود
معمـوالً محـدود بـه تعـداد مشـخصی اسـت و بیمهگـذار زیاد حـق انتخاب
نـدارد .بیشـترین پوشـشهای بیمه درمان تکمیلی در نوع بیمـه انفرادی آن
ارائـه میشـود کـه البتـه حق بیمـه پرداختی آن نیز نسـبت به بیمـه درمان
گروهی متفاوت اسـت.

گروههایی که یمتوانند از بیمه گروهی استفاده کنند

همـه گروههـای کاری میتواننـد از این بیمهنامه اسـتفاده کنند .همه کارکنان
محیطهـای کاری چـه پیمانـی باشـند و چه رسـمی اسـتخدام شـده باشـند،
اعضـای خانـواده و افـرادی کـه تحـت تکفـل ایـن افراد باشـند نیـز میتوانند
تحـت پوشـش قـرار بگیرنـد .البته ایـن موضوع مهم اسـت کـه 50درصد این
مجموعـه بـه طـورهمزمـان تحـت پوشـش قـرار بگیرنـد .همچنیـن کارفرما
میتوانـد کارکنـان بازنشسـته خـود را نیز تحت پوشـش بیمه درمـان گروهی
قـرار دهـد .گروههـای کاری دیگـری ماننـد اتحادیههـا ،اصنـاف و انجمنهـا
تحـت شـرایطی خـاص میتواننـد از ایـن بیمه اسـتفاده کنند.

تعهدات بیمه درمان تکمییل

همـه بیمههـای تکمیلـی اعـم از بیمـه درمـان گروهـی  ،خانـواده و انفرادی،
بیمهگـر یـا شـرکت بیمـه وظیفـه دارد تـا تعهـدات خـود در خصـوص بیمه
درمـان تکمیلـی را ارائـه کنـد .مـوارد پرداخـت خسـارت در بیمـه درمـان
تکمیلی گسـترده اسـت اما به طور کلی میتوانیم به موارد زیر اشـاره کنیم:
پرداخت خسارت عیوب انکساری چشم
پرداخت خسارت برای هزینههای عینک و لنز
پرداخت هزینههای مازاد ویزیت و دارو
پرداخت هزینههای مازاد بسـتری ،آنژیوگرافی ،شـیمیدرمانی ،رادیوتراپی،
جراحی و...
پرداخـت هزینههـای اعمـال جراحـی ناشـی از سـرطان ،مغـز و اعصـاب،
نخـاع ،پیونـد اعضـای اصلـی مانند کبد ،ریـه ،کلیه و پیوند مغز اسـتخوان و...
پرداخت هزینههای استفاده از خدمات آزمایشگاهی
پرداخت هزینههای زایمان
پرداخت هزینههای درمانی نازایی و ناباروری
پرداخـت هزینـه اعمـال تشـخیصی ماننـد سـونوگرافی ،اسـکن،

پاالیشـی هـا وپتروشـیمی ها بـا قدرت بیشـتری برقرار اسـت .اگرچه
رکـود اقتصـاد جهانـی ،مـی توانـد در وضعیـت فعلی (و با ثبات سـایر
شـرایط مثـل عرضه نفت شـیل و سیاسـت های اوپـک) ضربه بزرگی
بـه قیمـت نفـت بزنـد امـا همـه مـی داننـد کـه سـود شـرکت هـای
پاالیشـی و برخـی پتروشـیمی هـا ،در واقـع ،وابسـتگی مسـتقیم بـه
قیمـت نفـت نـدارد .مثلا درباره پاالیشـی ها آن چه مهم اسـت کرک
اسـپرد یـا همـان فاصله قیمتی یک بشـکه نفت و یک بشـکه فراورده
(بنزیـن ،نفـت کـوره ،گازوئیل و  )...اسـت .گاهی ممکن اسـت با وجود
افـت قیمـت نفـت ،قیمـت بنزیـن و فراورده هـا باال بمانـد و لذا کرک
اسـپرد و سـود پاالیشـگاه هـا هـم رشـد کنـد .دربـا ه پتروشـیمی ها
هـم کـم و بیـش همین طور اسـت؛ آن هـا محصوالتی مثـل نفتا ،گاز
و ...را دریافـت و تبدیـل بـه محصـوالت مختلـف (متانـول ،آروماتیک
هـا ،اتیلـن ،آمونیـاک ،پـی وی سـی و  )...مـی کنند .افـت قیمت نفت
قیمـت هـر دو را کاهـش خواهـد داد؛ هم مواد اولیـه و هم محصوالت
کـه البتـه ممکـن اسـت کاهش همگـن نباشـد .البته صنایعـی که به
نحـوی از رانـت محصـوالت ارزان داخلـی (مثل خوراک گاز) اسـتفاده
میکننـد و وابسـتگی نـرخ هـای فـروش مـواد اولیـه بـه بازارهـای
جهانـی کـم اسـت ،تاثیرپذیـری منفـی هـم به شـدت زیاد اسـت .در
ایـن رابطـه باید شـرکت های اوره و آمونیاک سـاز (شـپدیس ،شـفن،
شـخارک ،خراسـان و  )...را با دقت بررسـی کرد .البته االن همه چیز
خـوب و نسـبت قیمـت به درآمـد اکثر نمادها جذاب اسـت اما ممکن
اسـت چشـم انداز  99این گونه نباشـد.

 5نکته مهم؛ از پیش خور اخبار بد ات افق زماین

بـا وجـود تمـام توضیحـات فـوق ،نکات مهـم دیگری هم وجـود دارد
کـه بایـد دربـاره گـره های فـوق مدنظر قـرار گیرد.
 .۱بـازار دربـاره نمادهـای بـزرگ صادراتـی ،خود را با بدترین شـرایط
تطبیـق داده اسـت .مثلا ملـی مـس کـه در بهـار امسـال  40تومان
سـود سـاخت هـم اکنـون در قیمـت  415تومـان معاملـه می شـود.
ایـن بـدان معناسـت کـه بـازار فـرض کـرده اسـت ،فملـی طی سـه
فصل بعدی در مجموع به اندازه بهار سـود بسـازد؛ یعنی عملکرد در
فصـول بعـدی به یک سـو ِم بهـار کاهش یابد .درباره بسـیاری دیگر از
سـهم های بزرگ ،شـرایط نسـبتا مشـابهی برقرار اسـت.
 .۲از نظـر افـق زمانـی ،بـه احتمـال زیـاد ،آثـار وقـوع رکـود جهانی،
در عملکـرد سـال  99شـرکت هـا عیـان خواهد شـد .چرا کـه اکنون
نیمـی از سـال گذشـته و قیمـت اکثـر کاالهـای اساسـی ،بـا وجـود
افت نسـبت به ابتدای سـال ،در سـطوح مناسـبی اسـت .ضمنا نرخ
ارز نیمایـی هـم طـی امسـال بیشـتر از سـال قبـل اسـت ،بنابرایـن
سـوددهی ،حتـی مـی توانـد بهتـر از  97باشـد .اما چنـان چه قیمت
هـای جهانـی از انتهـای سـال جـاری میالدی بـه صورت معنـاداری
افـت کنـد ،مـی تـوان انتظـار داشـت که عملکـرد سـال  99برخی از
شـرکت هـای صادراتـی بـه صـورت جـدی تحـت تاثیـر قـرار بگیرد.
برخـی قیمـت پاییـن سـهم هایـی مثـل فـوالد و فملـی بـا وجـود
سودسـازی مناسـب در بهـار امسـال را متاثـر از چشـم انـداز سـال
هـای آینـده مـی داننـد و نه سـود سـال .98
 .۳در تحلیل ها ،رشـد هزینه های شـرکت ها را نیز در نظر بگیرید.
معمـوال شـوک تورمـی حاصـل از جهـش ارزی ،بـا تاخیـر در هزینه
تمـام شـده شـرکت ها ظاهر می شـود.
 .۴چنـان چـه در بررسـی گـروه هـا تاکیـد و مثـال هایـی ذکر شـد،
نمـی تـوان از تحلیـل سـطح بنگاه شـرکت ها چشـم پوشـید و صرفا
بـر اسـاس تحلیـل صنعت معاملـه کرد .به عنوان مثـال دیگر ،از گروه
معدنـی ،کمنگنـز را در نظـر بگیریـد کـه می تواند اثر منفـی از رکود
جهانـی بگیـرد .بـا ایـن حـال اثـر کشـف رگه هـای سـرب و روی در
برخـی معـادن ایـن شـرکت ،مـی توانـد آثار منفـی آن موضـوع را تا
حـدودی خنثـی کنـد .عالوه بـر آن ترکیب فـروش داخلی-صادراتی
هـم در شـرکت هابـه صورت مجزا باید بررسـی شـود.
 .۵در نهایت این که در شـرایط فعلی ،اصل تنوع سـبد سـهام بسـیار
کلیـدی تـر از قبـل اسـت .منطقی آن اسـت کـه کمتـر از  50درصد
از سـرمایه خـود را در شـرکت های کامودیتی محـور (فلزات ،معدنی
هـا و پتروشـیمی) سـرمایه گـذاری کنیـد و بقیـه را بـه خرید سـهام
شـرکت هایـی کـه فروش داخلـی دارند ،اختصـاص دهید.

اکوکاردیوگرافـی ،اسـترس اکـو و...
پرداخت هزینه اعمال و جراحیهای سرپایی
یـک بیمـه درمـان تکمیلی میتواند بعضی از این پوشـشها یا همـه اینها را
داشـته باشـد .میتواند بعضی از این پوشـشها را جزو پوشـشهای اصلی و
بعضـی را تحـت عنـوان پوشـش فرعی با پرداخت حق بیمه بیشـتر قرار دهد.

رشایط بیمه تکمییل گروهی برای کارگاههای زیر  50نفر

در زمـان صـدور بیمـه درمـان تکمیلـی گروهی بـرای گروههای زیـر  50نفر،
شـرکتهای بیمه وبیمهگذاران موظف هسـتند شـرایط زیر را رعایت کنند:
تهیه میشـود
در این بیمه یک پرسـش نامه سلامت توسـط شـرکت بیمه 
کـه اعضـای اصلـی گـروه بایـد آن را بـه صـورت کامـل بـرای خـود و اعضای
خانـواده تکمیل کنند.
در صورتـی کـه پزشـک معتمـد بیمـه ،انجـام یـک سـری آزمایشهـا
را ضـروری تشـخیص دهـد ،متقاضیـان بیمـه تکمیلـی گروهـی بایـد ایـن
آزمایشهـا و معاینـات را بـا هزینـه شـخصی خـود انجـام دهنـد.
متقاضـی بیمـه بایـد برای تمامی افراد خانواده خود درخواسـت صدور بیمه
الزم ،میتواند
نمایـد امـا شـرکت بیمـه بعد از بررسـی و انجـام آزمایشهـای 
بـرای فـرد یا افـرادی از خانواده بیمـه صادر نکند.
پوشـش هزینههـای رفـع عیوب انکسـاری چشـم در این بیمـه ارائه نخواهد
شد .
سـقف تعهـدات در بیمـه تکمیلـی گروهـی بـرای تمامـی اعضـای خانواده
یکسـان میباشـد.

یکی از اسـتثنائات موجود در این بیمه ،جبران هزینههای زایمان و هزینه
بیماری هایی با سـابقه درمانی قبلی ،در سـال اول قرارداد اسـت.
شـده میتوانـد هـر یـک از بیمارسـتانهای سراسـر کشـور را بـرای
بیمـه 
درمـان خـود انتخـاب کنـد .امـا در زمینـه پرداخـت هزینههای آن شـرایطی
وجـود دارد کـه در ادامـه آن را توضیـح خواهیـم داد.

