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بورس و بیمه

نقش مکمل وکیل در گرفنت وام

آیا اعطای تسهیالت از طریق وکالت امکان پذیر است و آیا وکیل می تواند ضامن موکل گردد ؟
( متقاضـی و واجـد شـرایط تسـهیالت بانـک) انجـام خواهـد شـد .بنابراین در
ایـن نـوع عقـد  ،بانـک مجاز به قبول وکالـت نامه و اعطای تسـهیالت به وکیل
بـه اسـتناد آن نیسـت  .همچنیـن شـعب در هنـگام اعطای تسـهیالت و انجام
معاملات و امضـای قراردادهـا توسـط وکیل بدون درنظر گرفتـن تاریخ تنظیم
وکالـت نامـه ،بایـد تاییدیـه جدیـدی ( از دفترخانه تنظیم کننـده وکالت نامه)
بگیـرد و ضمیمـه پرونـده شـود .همچنیـن وکیـل مـی تواند به عنوان شـخص
حقیقـی و اصیـل  ،ضامـن مـوکل خود شـود و بـه عبارت دیگـر ضمانت وکیل
منع قانونـی ندارد.

وکالـت ممکناسـت بـه طـور مطلـق بـرای تمـام امـور مـوکل باشـد امـا ایـن
موضـوع بـرای امورخـاص و شـخصی مـوکلاز حـدود وکالـت او خـارج اسـت.
( مـواد  660و 663قانـون مدنـی) بنابراین اسـتفاده از تسـهیالت بانکی توسـط
وکیـل  ،درصورتـی کـه در وکالـت نامه تصریح شـده باشـد  ،امکان پذیر اسـت
مگر درباره تسـهیالت مضاربه  ،ضمناً برابر دسـتورالعمل بخشـنامه  20ب اداره
کل اعتبـارات کلیـه امـور الزم بـرای انجـام عملیـات مضاربه باید طبـق قرارداد
مربـوط  ،توسـط « عامـل » انجـام شـود برای ایـن امضای قرارداد و اسـتفاده از
سـرمایه مضاربـه نیـز شـخصاً بـدون تفویض وکالت به غیر توسـط خـود عامل

نگاهی به سود سپرده گذاری کوتاه و بلند مدت در بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری

کدا م ابنک سود بیشرتی یمدهد؟

بانـک هـا ضریـب امنیتـی باالتـری نسـبت بـه دیگر مسـیرهای سـرمایهگذاری دارند .اگر شـما مقـداری پول بـی اسـتفاده دارید و بـه دنبـال امنترین راه
راحله شعبانی
بـرای سـرمایهگذاری میگردیـد ،بـه نظـر مـی رسـد بـه طـور قطـع سـپردهگذاری در بانکهـا بهترین انتخـاب شـما خواهد بـود .اگرچه ممکن اسـت از
روزنامه نگار
دیگـر مسـیرهای سـرمایهگذاری ماننـد بـورس و  ...سـود بیشـتری بـه دسـت آوریـد امـا ضررهـای احتمالی را نیـز باید به جـان بخریـد .در ادامه وضعیت
نـرخ سـود بانکـی ،نـرخ و شـرایط سـپردهگیری در چنـد بانک کشـور را با یکدیگر مقایسـه کـرده ایم.
در حالـی که بیشـترین سـود سـپرده کوتاهمـدت در شـبکه بانکی در
سـال  ۹۸هنـوز  10درصـد و بیشـترین نـرخ سـود بانکـی بلنـد مدت
یـک سـاله  ۱۵درصـد توسـط بانـک مرکزی اعالم شـده اسـت ،بانک
مرکـزی مجـوز تمدیـد حسـابهای با سـود سـپرده بـاالی  ۲۰درصد
سـال گذشـته را بـه بانکهـا داده تا مانع خروج نقدینگـی از بانک ها و
التهاب بیشـتر بازار ارز ،سـکه و طال شـود.

بیشرتین سود ابنیک روز مشار

طبـق بخشـنامه جدیـد بانـک مرکـزی کـه برگرفتـه از تصمیـم اخیر
شـورای پول و اعتبار اسـت ،تاکید شـده که حداقل مبلغ مانده حسـاب
در یک ماه برای محاسـبه سـود روزشـمار آن ماه در نظر گرفته خواهد
شـد .هـم اکنـون حسـاب آیندهسـاز بانک آینـده تنها بانکی اسـت که
همچنـان بهصـورت روزشـمار بـه مشـتریانش سـود میپـردازد! اگـر
میخواهیـد سـپرده خـود را در بانکـی قـرار دهید که بتوانیـد عالوه بر
برداشـتهای مکرر ،باالترین نرخ سـود بانکی روز شـمار را نیز دریافت
کنید ،حسـاب «سـپرده کوتاهمدت» بهترین پیشـنهاد برای شماسـت.
سود کوتاهمدت

حداقل مبلغ به تومان

بانک
آینده

۲۰

 ۱۵میلیون

پارسیان

۲۰

یک میلیارد

مهر اقتصاد

۲۰

 ۱۰۰میلیون

ایرانزمین

۱۸

یکمیلیون

سرمایه

۱۸

 ۱۰میلیون

مسکن

۱۵

 ۱۵۰میلیون

موسسه نور

۲۰

یکمیلیون

موسسه کوثر

۱۹٫۹۹

یکمیلیون

جدول باال کدام بانکها بیشترین نرخ سود کوتاه مدت را میدهند.

بیشرتین سود ابنیک بلند مدت

در سـپرده گـذاری بلنـد مـدت بـه ادعـای بانکهـا ،آنها بـا اندوخته
شـما سـرمایهگذاری میکننـد و بـا پرداخـت سـود شـما را در ایـن
سـرمایهگذاری شـریک میکنند .سـود این سـپردهها از طرف بانکها
تضمین میشـود بنابراین شـما میتوانید روی برداشـت ماهانه سـود
اندوختـه خـود حسـاب کنیـد .بیشـترین سـود بانکـی بلند مـدت در
سـال  ۹۸میتوانـد در بیـن بانکها متفاوت باشـد ،مخصوصـاً اگر رقم
اندوختـه شـما رقـم قابلتوجهـی باشـد .برخـی دیگـر بـا فرمولهایی
بـه شـما امـکان برداشـت از حسـاب در طـول مـدت سـپردهگذاری را
میدهنـد .برخـی از حسـابهای بلنـد مدت قابلیت واریز و برداشـت و
بسـتن بـدون ضـرر و زیان حسـاب بعد از یـک ماه را دارند کـه درواقع
حکـم حسـاب کوتاهمـدت را برای مشـتری پیـدا میکنند.

آخرین نرخ های سودهای صندوق های
رسمایهگذاری

صندوقهـای سـرمایهگذاری کـه عمدتـاً توسـط کارگـزاران رسـمی
بـورس تأسـیس میشـود ،تحـت نظارت سـازمان بورس و بـا مدیریت
افـراد متخصـص ،فعالیـت کـرده و وجوهـی را کـه سـرمایهگذاران در
اختیــار آنهـا قـرار میدهنـد ،در سـبد متنوعـی از سـهام و دیگـر
اوراق بهـادار سـرمایهگذاری میکننـد .از ایـنرو ،بـازده مناسـبتری
را نصیـب سـرمایهگذاران کـرده و ریسـک سـرمایهگذاری در بـورس
را بـرای غیـر حرفهایهـا کاهـش میدهنـد .در ایـن جـا اطالعـات
مرتبـط بـا صندوقهـای سـرمای ه گـذاری بـا درآمد ثابت را که توسـط
کارگزاریهـای مرتبـط بـا بانکهـای کشـور ایجـاد شـده ،آورده ایـم.
بـه تازگـی بانـک مرکـزی طی بخشـنامهای بـه بانکها اعلام کرد که
حسـابهای سـپردهای را که در فاصله دوم تا یازدهم شـهریور سـال
قبـل افتتـاح کـرده بودنـد ،میتوانند به مدت یک مـاه تمدید کنند .به
دنبـال ابلاغ ایـن بخشـنامه بـود که طـی روزهای اخیر اغلـب بانکها
در کنار افتتاح حسـابهای قبلی دسـت به افتتاح حسـابهای جدید
یـک سـاله بـا نـرخ سـودهای باالتـر از نرخ متعـارف شـبکه بانکی(۱۵
درصـد) زدنـد بـه طـوری که اکنون نرخ سـود در شـبکه بانکـی تا ۲۳
درصـد میرسـد .امـا آن طـور که بانـک مرکـزی در تازهترین اطالعیه
خـود اعلام کرده اسـت تمدیـد یکماهـه قراردادهای سـپردهگذاری

صرفـا معطـوف و منحصـر بـه قراردادهـای سـپرده سـرمایهگذاری
مـدتدار یـک سـالهای اسـت کـه طـی دوم شـهریور تـا  ۱۱شـهریور
 ۱۳۹۶منعقـد شـده اسـت .همچنیـن افتتاح سـپرده سـرمایهگذاری
مـدتدار جدیـد بـا رعایـت نـرخ سـود علی الحسـاب مصوب شـورای
پـول و اعتبـار ابالغـی و حداکثـر بـه میـزان  ۱۵درصد مجاز اسـت.
بنابـر اعلام بانک مرکزی پیرو بخشـنامه شـماره  ۹۷/۱۸۴۶۶۴تاریخ
 ۲۹مـرداد  ۱۳۹۷موضـوع اعلام امـکان تمدیـد یکماهـه قـرارداد
سـپردههای سـرمایهگذاری مـدتدار و بـا توجـه بـه پرسـشها و
برداشـتهای متفـاوت شـبکه بانکـی کشـور از مفـاد ایـن بخشـنامه،
بانکهـا و موسسـات اعتبـاری مـوارد زیـر را مدنظـر قـرار دهنـد:
همچنـان کـه پیشـتر اعالم شـد سیاسـتهای جدید بانـک مرکزی
جمهـوری اسلامی ایـران درخصـوص نـر خ سـود سـپردههای بانکـی
متناسـب با شـرایط و اقتضائات روز در دسـت تدوین بوده و به زودی
بـه شـبکه بانکی کشـور ابالغ خواهد شـد.
تأکیـد می شـود تمدیـد یکماهـه قراردادهای سـپردهگذاری صرفاً
معطوف و منحصر به قراردادهای سـپرده سـرمایهگذاری مدتدار یک
سالهای است که در سال گذشته و در بازه زمانی دوم شهریور ۱۳۹۶
تا  ۱۱شـهریور  ۱۳۹۶منعقد شد.
قراردادهـای سـپردهگذاری مذکـور با همان شـرایط قـرارداد و صرفاً
ت یکمـاه دیگـر قابـل تمدید اسـت .بنابرایـن تمدید
حداکثـر تـا مـد 

بانک مرکزی مجوز
تمدیدحسابهای
با سود سپرده باالی
 ۲۰درصد سال
گذشته را به بانکها
داده تا مانع خروج
نقدینگی از بانکها
و التهاب بیشتر بازار
ارز ،سکه و طال شود

قراردادهـای سـپردهگذاری مـورد اشـاره بـرای مدتـی بیـش از یکماه
بـه هیچ وجه مجاز نیسـت.
افتتـاح سـپرده سـرمایهگذاری مـدتدار جدیـد با رعایت نرخ سـود
علـی الحسـاب مصـوب شـورای پـول و اعتبـار ابالغـی طی بخشـنامه
شـماره  ۹۶/۱۷۳۷۹۳تاریخ پنجم شـهریور  ۱۳۹۶و حداکثر به میزان
 ۱۵درصـد مجاز اسـت.
بدیهـی اسـت ایـن بانـک همچنـان بـر ایـن مهـم کـه بانکهـا و
مؤسسـات اعتبـاری غیربانکـی بایـد در تعییـن و اعلام نـرخ سـود
علیالحسـاب سـپردههای مذکـور بـا تحلیلی جامـع و برآورد شـرایط
و روندهـای آینـده اقتصـادی ،ابتدا نرخ سـود مورد انتظار سـپردههای
سـرمایهگذاری در پایـان دوره را پیشبینی و سـپس درصـدی از آن را
به عنوان نرخ سـود علی الحسـاب سـپردههای سـرمایهگذاری تعیین
کننـد و بدینلحـاظ نرخ سـود علی الحسـاب باید همـواره کمتر از نرخ
سـود قطعـی پایان دوره باشـد ،تأکیـد دارد.
آخرین سود پرداختی

بازدهی  ۱۲ماه قبل

 ۳۰درصد

۲۱٫۰۳

نام موسسه

 ۲۵٫۹۵درصد

 ۲۳٫۰۴درصد

بانک حکمت ایرانیان (امین آشنا)

 ۲۵٫۲درصد

 ۲۳٫۰۸درصد

بانک حکمت ایرانیان (حکمت آشنا)

 ۲۴٫۱درصد

 ۲۲درصد

بانک سرمایه (نهال سرمایه ایرانیان)

 ۲۲٫۵۳درصد

 ۲۲٫۱۴درصد

موسسه اعتباری ملل (عسکریه) (اعتماد ملل)

 ۲۲٫۰۷درصد

 ۲۲٫۹۰درصد

بانک خاورمیانه (افق -درآمد ثابت)

 ۲۲٫۰۲درصد

 ۲۱٫۱۵درصد

بانک توسعه صادرات (آرمانی)

 ۲۲درصد

 ۲۱٫۶۰درصد

موسسه اعتباری کوثر (کوثر یکم)

بانک دی (ارزش آفرینان دی)
بانک آینده (گسترش فردای ایرانیان)

 ۲۲درصد

 ۲۲٫۱۸درصد

بانک گردشگری

 ۲۱٫۷۸درصد

 ۲۱٫۵۵درصد

بانک ملی (اعتماد بانک ملی)

 ۲۱٫۰۴درصد

 ۲۰٫۱۳درصد

 ۲۱درصد

 ۲۰٫۷۳درصد

بانک کارآفرین (آرمان کارآفرین)

 ۲۱درصد

 ۲۰٫۳۷درصد

بانک کارآفرین (کارآفرین مشترک)

 ۲۱درصد

 ۲۰٫۵۵درصد

بانک اقتصاد نوین (یکم ایرانیان)

 ۲۰درصد

 ۱۹٫۶۱درصد

بانک اقتصاد نوین (آتیه نوین)

 ۲۰درصد

 ۱۹٫۶۷درصد

بانک انصار (امید انصار)

 ۲۰درصد

 ۱۸٫۵۴درصد

سود بلندمدت

حداقل به تومان

سود بستن حساب پیش از موعد

بانک انصار (امین انصار)

 ۲۰درصد

 ۱۸٫۴۹درصد

گردشگری

۲۰

یک میلیون

بعد از یک ماه بدون نرخ شکست

بانک تجارت (درآمد ثابت کاردان)

 ۲۰درصد

 ۲۰٫۰۹درصد

اقتصاد نوین

۲۰

 ۵۰۰میلیون

بین یک تا  ۳ماه ۱۵ :درصد ،بین  ۳تا  ۶ماه ۱۷ :درصد و بین  ۶تا  ۱۲ماه ۱۸٫۵ :درصد

بانک رفاه کارگران (نگین رفاه)

 ۲۰درصد

 ۲۰٫۲۲درصد

ایرانزمین

۲۰

 ۱۰میلیون

قبل از  ۳ماه  ۱۵درصد و بعد از  ۳ماه  ۱۹درصد

بانک سامان (امین سامان)

 ۲۰درصد

 ۱۸٫۱۸درصد

تجارت

۲۰

 ۲میلیارد

 ۱تا  ۶ماه  ۱۴درصد و بعد از  ۶ماه بدون نرخ شکست

بانک شهر (گنجینه زرین-آرمانشهر)

 ۲۰درصد

 ۲۰٫۵۲درصد

دی

۲۰

 ۱۰میلیون

قبل از  ۳ماه  ۱۰درصد و بعد از  ۳ماه بدون نرخ شکست

بانک صادرات (اندوخته پایدار سپهر)

 ۲۰درصد

 ۱۸٫۰۶درصد

بانک

بانک ایران زمین

بانک ملت (اوج ملت)

سامان

۲۰

 ۳میلیارد

قبل از موعد یکساله  ۱۴درصد

سرمایه

۲۰

 ۳۰میلیون

قبل از  ۳ماه  ۱۷٫۵درصد و بعد از  ۳ماه بدون نرخ شکست

شهر

۲۰

 ۵۰میلیون

بعد از یک ماه بدون نرخ شکست

بانک مسکن (ره آورد آباد مسکن)

پارسیان

۲۰

یک میلیارد

قبل از  ۶ماه  ۹٫۵درصد و بعد از  ۶ماه بدون نرخ شکست

بانک سپه (گنجینه امید ایرانیان)

پاسارگاد

۲۰

 ۳۰۰میلیون

قبل از  ۳ماه  ۱۰درصد و بعد از  ۳ماه بدون نرخ شکست

بانک توسعه تعاون (تعاون صبا)

 ۱۸درصد

بانک پارسیان (لوتوس پارسیان)

 ۲۰درصد

 ۱۹٫۷۱درصد

 ۱۹٫۰۲درصد

 ۱۸٫۸۷درصد

 ۱۹درصد

 ۲۰درصد

 ۱۸٫۱۶درصد

 ۱۹٫۶۴درصد
 ۱۸٫۰۷درصد

قوامین

۲۰

 ۲۰میلیون

قبل از  ۶ماه  ۱۰درصد و بعد از  ۶ماه  ۱۴درصد

بانک پاسارگاد (اندیشه فردا)

 ۱۸درصد

– درصد

ملی

۲۰

 ۱۰۰میلیون

قبل از  ۳ماه  ۱۰درصد و بعد از  ۳ماه بدون نرخ شکست

بانک ملت (اندوخته ملت)

 ۱۸درصد

 ۱۸٫۱۸درصد

آینده

۲۰

 ۱۵میلیون

بعد از یک ماه بدون نرخ شکست

رفاه کارگران

۲۰

 ۵۰میلیون

قبل از یک سال  ۱۰درصد

بانک سامان (نگین سامان)

 ۱۷درصد

 ۱۶٫۸۰درصد

بانک ملت (آتیه ملت)

 ۱۷درصد

 ۱۲٫۵۳درصد

موسسه نور

۲۰

یکمیلیون

بعد از یک ماه بدون نرخ شکست

بانک پاسارگاد (اندیشه زرین)

 ۱۵درصد

– درصد

موسسه ملل

۲۰

یکمیلیون

بعد از یک ماه بدون نرخ شکست

بانک اقتصاد نوین (ارمغان ایرانیان)

–

 ۲۳٫۸۸درصد

موسسه توسعه

۲۰

 ۵۰۰میلیون

قبل از یک سال  ۱۰درصد

بانک حکمت ایرانیان (پرسپولیس)

– درصد

 ۱٫۴۸درصد

 3محرک شاخص کل برای فتح  300هزار واحد چه بود

ادامه مسیر خودرویی ها؛ صاف یا سنگالخ؟
شـاخص کل بـورس تهـران در پایـان
جواد غیاثی
معاملات هفتـه گذشـته در آسـتانه فتـح
کارشناس بورس
کانـال  300هـزار واحـد قـرار گرفـت .در
ادامـه رونـد دو هفتـه اخیر ،اکثـر نمادهای بزرگ هم ،همـراه نمادهای کوچک
در حال رشـد هسـتند .علت این موضوع ،سـه جریان خبریِ در حال تزریق به
بازار اسـت؛ وضعیت جنگ تجاری و بازارهای بین المللی ،پالس های سیاسـی
و در نهایت وضعیت داخلی و اخبار مربوط به افزایش سـرمایه .معموال شـرکت
هـای داخلـی فـروش تحـت تاثیر دسـته سـوم اخبـار قـرار دارند و بـا توجه به
تزریـق نقدینگـی رشـد مـی کنند .شـرکت هـای بـزرگ صادراتی نیـز بیش از
همـه از بازارهـای جهانـی و وضعیـت سیاسـی متاثـر مـی شـوند .در این میان
گـروه خودرویـی همزمـان متاثـر از دو جریـان خبـری اسـت و در انتهای هفته
قبـل هـم ،اخبـار جدیـدی در خصوص افزایش سـرمایه آن ها به گوش رسـید.

روی خوش ابزارهای جهاین؛ رشد طالی سیاه و فلزات رنیگ

بازارهـای جهانـی کـه هفتـه قبل (منتهـی به یک شـنبه  17شـهریور) را بد
شـروع کـرده بودنـد ،در انتهـای همـان هفتـه بـا چنـد خبـر مثبـت رو به رو
شـدند .موضوعـی کـه باعـث رشـد قیمت هـا در هفتـه جاری میالدی شـد.
چیـن و آمریـکا توافـق کردنـد کـه مذاکـرات تجـاری را از ماه آینـده (اکتبر)
دوبـاره از سـر بگیرنـد .خبرهایـی هـم مبنی بر ملغی شـدن برخـی تعرفه ها
شـنیده شـد .پارلمـان انگلیـس هـم مانـع از خـروج بـدون توافـق انگلیس از
اتحادیـه اروپـا شـد .همه این تحوالت باعث شـد اوضـاع بازارهای جهانی بهتر
شـود .قیمت نفت رشـد کرد و تا محدوده  63دالر رشـد کرد .همزمان بهبود
قیمـت فلـزات رنگـی ،نمادهـای مربـوط را در بـورس با اسـتقبال مواجه کرد.

امـا ،نمـی تـوان بازارهـای جهانـی را تنهـا علت رشـد بازار سـرمایه دانسـت.
در سـوی دیگـر ،همچنـان بـرای اخبـار سیاسـی هـم مجموعا مثبت اسـت.
بـا وجـود انجام گام سـوم ،احتمال توافق بر سـر بسـته فرانسـوی وجـود دارد.
اخـراج ضدایرانـی تریـن عضـو کاخ سـفید هـم به بازار سـیگنال مثبـت داده
اسـت  .در نهایت ،موضوع افزایش سـرمایه ها هم ،همچنان داغ اسـت .برخی
نفتـی هـا ،بانکـی هـا و خودرویـی هـا در معرض ایـن موضوع قـرار دارند.

حال و هوای خودرویی های زیان ده

شـاید انتظار داشـته باشـید که مطابق هفته های قبل ،گروه موردبررسـی را
فهرسـت کرده و از نظر میزان سـوددهی در  12ماه اخیر و چشـم انداز پیش
رویشـان ،بر اسـاس نسـبت قیمت به درآمد و  ...بحث کنیم .اما واقعیت این
اسـت کـه بررسـی بنیادیـن گـروه خودرویی به سـبک رایج ،نتیجـه و تجویز
مشـخصی نخواهد داشـت .خودرویی ها عمدتا زیان ده هسـتند و طی فصل
هـای اخیـر هـم ،هربـار بر زیان خود انباشـته اند .مثال سـایپا که چهارشـنبه
بـه قیمـت  180تومـان رسـید ،در  12مـاه اخیـر (از ابتـدای تابسـتان  97تـا
انتهـای بهـار  162 )98تومـان زیان به ازای هرسـهمش ،زیان سـاخته اسـت.
پـارس خـودرو  137تومانـی نیـز بـه ازای هر سـهم حـدود  100تومـان زیان
دارد! ایـران خـودرو هـم کـه بـه قیمت  655تومان رسـیده ،به ازای هر سـهم
 671تومـان زیـان دارد؛ یعنـی بیش از قیمت هر سـهم ،زیان سـاخته اسـت.
در ایـن میـان ،گـروه بهمـن بـا زود  25تومانی وضعیت بهتری دارد و نسـبت
قیمـت بـه درآمـد حـدود  8اسـت .امـا واقعیت این اسـت که بازار ،ایـن روزها
کاری بـه سـود و زیـان عملیاتـی شـرکت ها ندارد ،بلکه چشـم بـه دارایی ها
و تجدیـد ازریابـی آن ها دوخته اسـت.

چرا افزایش رسمایه مهم و جذاب است؟

قبـل از ایـن کـه برخـی اخبـار و شـایعات در خصـوص افزایش سـرمایه برخی
شـرکت هـای خودروسـاز را مـرور کنیـم ،الزم اسـت توضیـح دهیـم کـه چـرا
افزایـش سـرمایه مهـم اسـت و بـازار نسـبت بـه آن واکنـش نشـان مـی دهد.
واقعیـت ایـن اسـت که با افزایش سـرمایه ،اتفاق خاصی برای سـهامداران نمی
افتـد .تعـداد سـهام افـراد افزایـش یافتـه و قیمت سـهم کاهش مـی یابد .مثال
اگـر شـرکتی  100درصـد افزایـش سـرمایه بدهـد ،تعداد سـهام افـراد دوبرابر
مـی شـود و در مقابـل ،قیمـت سـهم نصف می شـود .بنابرایـن دارایی تغییری
نمـی کنـد .امـا آن چـه بـرای بازار مهم اسـت ،این کـه با افزایش سـرمایه های
بـزرگ ،قیمـت تئوریک سـهم بسـیار کـم می شـود و در این قیمت کـم ،فارغ
از میزان سـوددهی ،برای بازار جذاب اسـت .مثال بانک تجارت در شـهریورماه
گذشـته در قیمت حدودا  70تومانی معامله می شـد .با انتشـار شـایعات مبنی
بـر افزایـش سـرمایه ،قیمـت سـهم تـا بیـش از  170تومان رشـد کـرد .بعد از
تصویـب و اجـرای افزایـش سـرمایه حـدودا  5برابـری قیمت سـهم یک پنجم
شـد و به  35تومان رسـید .بعد از بازگشـایی هم قیمت رشـد کرد و به بیش
از  40تومان رسـید .اگر قیمت سـهم قبل از افزایش سـرمایه رشـد نمی کرد،
بعـد از افزایـش سـرمایه  5برابـری ،قیمت بایـد به حدود  12تومان می رسـید
کـه بسـیار کم اسـت (این کـم و زیادی ،منطق اقتصـادی ندارد اما بـازار انتظار
نـدارد کـه قیمت سـهمی ایـن قدر کم باشـد!).
افزایش سرمایه خودرویی ها ،چقدر و چگونه؟
معمـوال افزایـش سـرمایه از چنـد محـل قابـل انجام اسـت؛ آورده نقدی ،سـود
انباشـته یـا تجدیـد ارزیابـی .تجدیـد ارزیابی برای شـرکت های مشـمول ماده
 ( 141کـه زیـان آن هـا از درصـد مشـخصی از سـرمایه ثبت شـده باالتر رفته)
عملا اجبـاری اسـت تـا نسـبت زیان بـه کل سـرمایه را کاهش دهنـد .برخی
خودرویـی هـا ،مثل ایـران خودرو ،چنین شـرایطی دارند .درباره ایـران خودرو،
اصل افزایش سـرمایه تایید شـده اسـت و در مجمع عمومی هم از آن سـخن
رفتـه اسـت .امـا میـزان و زمان آن مشـخص نیسـت .برخی افزایش سـرمایه را
بیـش از هـزار درصـد و برخـی در محـدوده  250درصـد پیش بینی کـرده اند.
به هر حال باید منتظر اعالم پیشـنهاد هیئت مدیره و تایید آن توسـط مراجع

ذیصلاح بـود .محل افزایش سـرمایه هم تجدید ارزیابـی دارایی ها مثل زمین
و تجهیـزات اسـت .هفتـه قبـل ،وزیر صمت اعلام کرد که «بـه تازگی مجوزی
صـادر شـده کـه تمام واحدهای صنعتی از جملـه خودروییها از فرصت تجدید
ارزیابـی داراییهـا اسـتفاده کننـد» .مـی توانیـد دربـاره دیگرخودروسـازان نیز
شـرایط را بررسـی کنید .درباره افزایش سـرمایه ،معموال قدرت شـایعات بیشتر
از اخبار اسـت .قبل از تعیین میزان و جزئیات افزایش سـرمایه ،معموال فشـار
خریـد باالسـت امـا بعـد از اعلام خبـر (بـا توجـه بـه خـروج از حالـت ابهام و
همچنیـن پیـش خـور شـدن بهتریـن حالـت) معموال سـهم آرام می شـود یا
ایـن کـه رشـد قابل توجهـی نمی کند.
سهم خودرویی بخریم؟
فضـای مثبـت دربـاره خودروسـازان ،صرفـا به افزایش سـرمایه مربوط نیسـت.
بلکـه مذاکـرات جـاری با فرانسـه در خصوص بسـته پیشـنهادی هـم به برخی
شـایعات مثبـت دربـاره ایـن گـروه دامن زده اسـت .برخی معتقدند کـه در این
بسـته ،جزئیاتی درباره خودرو و تامین قطعات هم گنجانده خواهد شـد .در این
شـرایط شـاید تصمیم بگیرید که سـهام خودرویی بخرید اما پیشـنهاد ما این
اسـت کـه ایـن کار را بسـیار بـا احتیاط انجام دهید .اگر نگاهـی به نمودار قیمت
ایـن سـهم هـا بیندازیـد ،آن هـا را پـر از نوسـان می یابیـد .دلیل هم این اسـت
کـه مبنـای بنیادیـن ندارنـد (ضـررده هسـتند) و صرفا با شـایعات بـاال و پایین
می شـوند .اما در هر حال ،اگر ریسـک پذیر هسـتید و قدرت شـایعات و اخبار
دربـاره خودرویـی هـا را هـم باال ارزیابـی می کنید ،می توانیـد بخش محدودی
از دارایـی خـود را در ایـن گـروه سـرمایه گـذاری کنید .حالت خـوش بینانه این
اسـت که همه اما و اگرها (درباره میزان افزایش سـرمایه و همچنین مذاکرات
بـا فرانسـه ) صحیـح باشـد و بـه زودی تاییـد شـود .حالـت نرمال این اسـت که
فعلا خبـری تاییـد نشـود امـا همین شـایعات و شـنیده هـای موجـود ،قیمت
خودروسـازان را رشـد دهد .حالت بدبینانه هم این اسـت که با واسـطه خبر یا
اتفاقی ،اقبال بازار از این گروه برداشـته شـود و فشـار فروش زیاد شـود .در این
حالـت ،مبنایـی بـرای حمایـت از قیمت ها (بـه خاطر ضررده بودن شـرکتها)
وجـود نخواهـد داشـت .بنابراین حتـی اگر چشـمانداز خودرویی هـا را صعودی
بدانیم ،مسـیر پیش روی آن ها هموار و بدون ریسـک نیسـت.

