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چرا خانواده ها ابید بیمه عرم بخرند؟
بیمـه عمـر و سـرمایهگذاری علاوه بـر این کـه به عنوان یک بیمه پوشـشهای
متنوعـی دارد ،میتوانیـد روی آن بـه عنـوان یـک سـرمایهگذاری بلنـد مدت با
سـود تضمینی حساب کنید.
در واقـع بیمهگـذار بـا خریـد بیمـه عمـر و پرداخـت حقبیمه عالوه بـر این که
یـک سـرمایهگذاری سـودآور در زمـان حیات خـود انجام داده اسـت ،در صورت
فـوت نیـز نوعـی حمایـت مالی بـرای ذینفعان خـود ایجاد میکنـد .همچنین
بـا خریـد بیمـه عمر،بیمهگذار میتوانـد در زمان حیات از پوشـشهای بیمهای
فراوانی بهرهمند شـود.
سـرمایهگذاری با خرید بیمه عمر مزیتهای بسـیاری نسـبت به سـرمایهگذاری
در بانـک دارد کـه میتوانـد بـرای همـه افـراد بـه صرفهتـر باشـد مخصوصـا آن

پوشش نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر حادثه
پوشش معافیت از پرداخت حقبیمه در صورت ازکارافتادگی
پوشش بیماریهای خاص
پوشش پرداخت سرمایه و غرامت در صورت از کارافتادگی

دسـته از خانوادههایـی کـه سـرمایه اولیـ ه زیـادی ندارند ،حقـوق ماهیانه کمی
هـم دریافـت میکننـد و بـه دنبال تضمینی بـرای آینده فرزندان خود هسـتند.

پوششهای بیمه عرم

همـان طـور کـه گفتیم یکـی از مزیتهای مهم بیمه عمر ،پوشـشهای بیمهای
آن اسـت .پوشـشهای این بیمه را میتوان به دو دسـته پوشـشهای در زمان
حیـات و در زمـان فوت تقسـیمبندی کرد.

پوششهای بیمه عرم در زمان فوت
پوشش فوت بر اثر حادثه
پوشش فوت به صورت طبیعی

پوششهای بیمه عرم در زمان حیات
پوشش هزینههای پزشکی بر اثر حادثه

بررسی الزامات چک کشیدن

هرحـال بـه عنوان یک سـند همیشـه قابل پرداخـت و الزم االجرا
بـه حسـاب مـی آید .یعنـی در مثال باالکه چک با پرداخت نشـدن
و برگشـت مواجه شـد ،شـما پس از برگشـت خوردن چک  ،بدون
ایـن کـه بـه دادگاه بروید می توانید بـه اداره ثبت اجرائیات مراجعه
کنیـد و بـا چـک برگشـت خـورده کـه بـه همـراه گواهـی عـدم
پرداخـت اسـت حکـم اجرائیه علیـه شـخص صادرکننـده بـرای
توقیـف اموالـش بگیرید،درصورتـی که در سـفته ایـن مزیت وجود
ندارد.
سـومین مزیـت چـک نسـبت به سـفته این اسـت که چـک قابل
اعتراض اسـت .یعنی شـما در مثال باال تنها با در دسـت داشـتن
گواهـی عـدم پرداخـت چـک بـدون هیـچ هزینـه ای مـی توانیـد
اعتـراض کنیـد در حالـی که اگر به جای چک  ،سـفته در دسـت
داشـته باشـید بایـد بـه جـای اعتراض ،واخواسـت بدهیـد و هزینه
واخواسـت را پرداخـت کنید.

ابیدها و نبایدهای چک
راحله شعبانی
روزنامه نگار

دسـته چـک واژه آشـنایی بـرای تمامـی ماسـت .ابـزاری که کمکهـای زیادی به بسـیاری از ما به خصوص جماعت کاسـب کرده اسـت .کمکهایی مانند
پرداخـت پـول در آینـده یـا جلوگیـری از حمـل پـول .چـک داشـتن و چک کشـیدن مانند هر کار دیگـری مهارت خاص به خـود را میطلبـد .در این مقاله
دربـاره این مهارت بیشـتر صحبـت خواهیم کرد.

چـک بـه معنـی برگـه ای تاریـخدار و دارای ارزش مالـی اسـت که
معموالً برای خرید در حال و پرداخت در آینده اسـتفاده میشـود..

نکات امنییت نوشنت چک

مبلغچک

در قسـمت مبلـغ چـک ،بایـد مبلـغ را بـه حـروف بنویسـید .در
ایـن قسـمت مبلـغ را هـم بـه ریال و هم بـه تومان بنویسـید .برای
مثـال 10 :میلیـون ریـال معـادل یک میلیـون تومان.
در قسـمت پاییـن سـمت چپ چـک بانکی ،معمـوالً کادری قرار
دارد که باید مبلغ چک را به عدد و در واحد ریال در آن بنویسـیم.
صفرهـای مبلـغ چـک را بـه صـورت دایـره هایـی بنویسـید که
بـه عـدد  ۵شـبیه نباشـند و از گذاشـتن نقطـه به جای صفـر جدا ً
خـودداری کنید.
مبلـغ چـک را کـه بایـد روی قسـمت جـدا نشـدنی دسـته چک
بنویسـید ،به نحوی بنویسـید که بخشـی از آن روی قسـمت جدا
شـدنی دسـته چـک بیفتـد و وقتـی آن هـا را کنـار هـم قـرار می
دهیـد ،عـدد کامـل دیده شـود.
در داخـل شـکل مسـتطیل کـه بایـد مبلغ به عدد نوشـته شـود
سـعی کنیـد از سـمت چـپ بـا کمتریـن فاصله بـه حـرف «ر» در
کلمـه «ریـال» شـروع بـه نوشـتن کنید و پـس از نوشـتن مبلغ از
جلـوی آن تـا انتهـای مسـتطیل خط تیره بکشـید.
پـس از نوشـتن عـدد مدنظر ،برای جلوگیری از زیـاد کردن رقم،
چسـب نواری روی مبلغ چسـبانده شود.
بـا توجـه به مشـکالت و تراکـم کار در بانک و بـرای جلوگیری از
برگشـت خـوردن چـک بانکی سـعی کنیـد مبلغ چـک را یک روز
قبـل از موعـد آن در بانـک تأمیـن کنید .چنان چـه در تأمین وجه
چـک در موعـد مقـرر دچار مشـکلی شـدید حتمـاً بـا دارنده چک
هماهنـگ کنیـد و به او اطالع دهید و از او درخواسـت مهلت کنید
تا با برگشـت خوردن چک و بدحسـابی مواجه نشـوید.

در وجه

در قسـمت در وجـه بایـد نـام کسـی را کـه دریافـت کننده چک
بانکـی اسـت ،بنویسـید .شـما مـی توانیـد نـام کامل و شناسـنامه
ای شـخص را بنویسـید یـا از واژه حامـل یـا آورنده اسـتفاده کنید.
اگر چک در وجه شـخص مشـخصی باشـد ،تنها آن شـخص می
توانـد مبلـغ آن چـک را بـا ارائـه مدرک شناسـایی معتبـر دریافت
کنـد و بانـک آن مبلـغ را بـه کـس دیگـری نمی پـردازد .یعنی اگر
چنیـن چکـی مفقـود شـود یـا بـه سـرقت بـرود ،قابل نقد شـدن
نیسـت .ولـی چکـی که در وجه حامل یا آورنده صادر شـده باشـد،
بعد از پشـت نویسـی توسـط هر شـخصی قابل نقد شـدن است.
حتمـاً از اعتبـار شـخصی کـه از او چـک مـی گیریـد ،مطمئـن
باشـید .آدرس مغـازه یـا هر نشـانه ای که بعدا ً قابل پیگیری باشـد
در اختیار داشـته باشـید.
اگـر در معاملات چکـی را گرفتیـد کـه در وجـه حامـل اسـت و
کسـی کـه از او چـک را می گیریـد آن را صادر نکرده اسـت ،حتماً

شـماره آن شـخص و نام وی را پشـت چک بنویسـید تا بعدا ً در
صـورت لـزوم قابل پیگیری باشـد.
سـعی کنید که وجه را به اسـم شـخص بنویسـید و تا می توانید
از نوشـتن کلمه حامل خودداری کنید.
بعـد از آنکـه اسـم طـرف را نوشـتید ،بـرای جلوگیـری از سـوء
اسـتفاده احتمالی بنویسـید که چک بابت چه چیزی صادر شـده
اسـت .مثلا در صـورت عقـد قرارداد ،شـماره قـرارداد و تاریخ آن را
بنویسید.
نوشـتن متونی مانند بابت ضمانت ،یا شـرایط دیگری که نوشـته
مـی شـود ،در پرداخـت نکـردن چـک بانکـی توسـط بانـک هیچ
گونـه تعهـدی ایجـاد نمی کنـد و با رعایـت ارکان اصلی چک بانک
موظـف به نقـد کردن چک اسـت.

امضا

امضـای شـخصی صـادر کننـده چـک ،بایـد پـای چک باشـد تا
ایـن برگه معتبر باشـد.
در کنـار امضـا ،نـام خود را بنویسـید تا از روی دسـت خط شـما
امـکان جعـل آن از بین برود.
در انتخـاب امضـا بـرای چـک سـعی کنیـد از امضـای سـاده که
بـه راحتـی قابـل جعل باشـد خودداری کنیـد و زیر امضا نـام و نام
خانوادگـی را بـه همـراه تاریـخ بـا خط خود قیـد کنید.
از نمونه امضای خود در قسمت ته چک و برگه و جلد دستهچک
خـودداری کنیـد تـا چنـان چـه چـک یا دسـتهچک مفقود شـد یا
مـورد دسـتبرد قـرار گرفت جعل نمونه امضـا صورت نگیرد.
بعضی از چک ها دو امضا هسـتند یا با مهر پرداخت می شـوند،
خیلـی از مواقـع صادرکننـده چک بانکی به قصـد پرداخت نکردن
یـا تاخیـر در پرداخـت چـک ،ایـن موضـوع را عمدا از شـما پنهان

مـی کنـد و چـک را بـا یـک امضـا یـا بـدون مهـر تحویل تـان می
دهـد .از آن جـا کـه مسـلما ایـن چک نقـد نخواهد شـد در صورت
شـکایت شـما و سـیر مراحـل وقت گیـر و طوالنی حقوقی دسـت
آخـر بـا بیـان بهانه هـای مختلف ،زمـان زیادی را از شـما تلف می
کنـد .در ایـن گونـه مواقـع از فـرد بخواهیـد در چک قیـد کند که
ایـن چـک دو امضا نیسـت و نیـاز به مهر نـدارد .در این صورت می
تـوان از وی بـه جـرم کالهبرداری شـکایت کرد.
بـه خاطـر داشـته باشـید که کشـیدن چـک بانکی سـفید امضا،
تخلف محسـوب می شـود.

در هر بخش چک
که با دست چیزی
می نویسید ،جای
خالی نگذارید و
جاهای خالی را با
خطوط ممتد ببندید
یا با ضربدر این کار
را انجام دهید

اتریخ چک

اگـر مـی خواهیـد بیـن تاریـخ عـددی و حروفی یکـی را انتخاب
کنیـد ،حتمـاً تاریـخ را به حروف بنویسـید.
هنـگام رد و بـدل شـدن چـک در قراردادها ،اگر تاریخ چک شـما
بـا تاریـخ تحریـر قـرارداد یکـی باشـد ،می توانیـد آن را بـه صورت
کیفـری دنبـال کنیـد ولـی اگر تاریـخ بعـد از تاریخ قرارداد باشـد،
چک شـما وعـده دار و حقوقی اسـت.

 3مزیت چک نسبت به سفته

اولیـن مزیـت چـک نسـبت بـه سـفته ایـن اسـت که چـک جنبه
کیفری دارد که سـفته متاسـفانه این مزیت را ندارد .به زبان سـاده
اگر شـمااز کسـی چکی در دسـت داشـته باشـید وپس از مراجعه
بـه بانـک با کسـر موجـودی صادرکننـده چک مواجه شـوید یا به
هردلیلـی ایـن چک با پرداخت نشـدن و باالخره با برگشـت مواجه
شـود ،در ایـن حالـت چـک جنبه کیفری پیدا می کند و شـما می
توانیـد علیـه صادرکننده چک شـکایت کیفری کنید.
دومیـن مزیـت چـک نسـبت بـه سـفته ایـن اسـت کـه چـک در

مروری بر ریزش های بزرگ بازار سرمایه در چند سال اخیر و علل آن

شـاخص کل بـورس تهـران بعـد از افـت
جواد غیاثی
روز سـه شـنبه ،روز چهارشـنبه را با یک
کارشناس بورس
ریـزش بزرگ پشـت سـر گذاشـت تا بعد
از چنـد هفتـه رشـد متوالی ،در هفته پایانی تابسـتان بازدهی هفتگی منفی
ثبـت کنـد! درسـت در همـان هفتـه ای که توانسـته بـود وارد ابرکانال 300
هـزار واحـد شـود ،این سـطح را با ریزشـی بـزرگ از دسـت داد .علت خاصی
بـرای ایـن ریـزش ،جز رشـد های حبابی پیشـین در بخش بزرگـی از بازار (
و نـه همـه بـازار) نمـی توان سـراغ گرفت.
برخـی بـا توجه به حبابی بودن رشـدهای پیشـین در شـرکت های کوچک،
ایـن ریـزش را آغـازی بـر یک رالی نزولـی می دانند .آن هـا معتقدند آن چه
در سـال  92رخ داد اکنـون مـی توانـد در انتظـار بازار باشـد .امـا برخی دیگر
معتقدند بازار در سـال  98از جهات مختلف متفاوت با سـال  92اسـت و با
وجود رشـد قابل توجه بورس در یک سـال اخیر ،همچنان باید از دو جهت
بـه ایـن بـازار امیـدوار بود :اول تک سـهم های مربوط به شـرکت های بزرگ
کـه در صـورت رونـق بازارهـای جهانـی ،توان رشـد مناسـبی دارنـد و دوم از
منظـر تفـاوت بـورس و بازارهای موازی با سـال .92
بـر ایـن اسـاس ایـن انتظار می رود که همان طور که سـه ریـزش بزرگ بازار
سـرمایه در اردیبهشـت و تیرماه امسـال ،به روند نزولی شـدید منجر نشـد،
ایـن بـار نیـز چنیـن اتفاقی رخ نخواهـد داد .در ادامه ضمـن بازخوانی ریزش
هـای بـزرگ بـازار سـرمایه در سـال هـای اخیر ،مـروری خواهیم داشـت بر
وضعیـت بازدهـی گـروه هـای مختلف و در نهایت این موضوع را بررسـی می
کنیـم کـه چـه عواملی مـی تواند از ریزش دامنـه دا ِر بـازار جلوگیری کند.

ریزش های اتریخی بورس هتران و نحوه احیا

قلم خوردیگ و پشت نوییس چک

در صورتـی کـه چک پشـت نویسـی یا قلم خوردگی نـدارد روی
چـک بـه صـورت مشـخص بنویسـید فاقد قلـم خوردگی و پشـت
نویسی.
در صورتی که مجبور شـدید توضیحی در پشـت چک بنویسـید،
حتمـا بعـد از امضـا کـردن ،دور آن توضیـح و امضـای خـود را بـا
ضربـدر ببندیـد و بـرای اطمینـان بیشـتر روی آن را چسـب نواری
بچسبانید.
چنـان چـه بـدون قلمخوردگی چک را نوشـتید و امضا کردید در
باالی شـکل مسـتطیل که رقم را نوشـته اید ،بنویسـید بدون خط
خوردگـی و دو طـرف آن را بـا عالمت ضربدر ببندید.
چنـان چـه در هنـگام نوشـتن دچـار قلمخوردگـی شـدید ولـو
اینکـه یـک حـرف یـا یـک عدد باشـد پشـت چک قیـد کنید که
مبلـغ فلان و تاریـخ فلان صحیح اسـت.

قدرت حمایت خواهند شـد.

سبک ریزش چهارشنبه بورس؛ مدل  92یا مدل 98
افـت  5/5درصـدی شـاخص کل بـورس در اسـفند  93یکـی از بـزرگ ترین
ریـزش هـای تاریخـی بـورس (بـر اسـاس درصد) اسـت .ریزشـی که بـر اثر
بازگشـایی نمادهـای بـزرگ پاالیشـی رخ داد .پیـش از آن در دی ماه  92نیز
شـاهد یـک ریـزش بزرگ  2/7درصدی بودیم .ریزشـی کـه در آغاز یک روند
نزولـی شـدید رخ داد و مهـم تریـن علـت آن رشـد حبابـی بـازار در روزهای
قبـل از آن بـود .بعـد از آن یـک سـقوط بـزرگ دیگـر هـم در مهرمـاه سـال
گذشـته داشـتیم .جایـی که شـاخص کل بـورس بعد از چنـد رالی صعودی
متاثـر از جهـش نرخ ارز بسـیار رشـد کـرده بود .معکوس شـدن روند نرخ ارز
و همچنیـن مصوباتـی در خصوص نرخ خوراک پتروشـیمی ها روند بورس را
معکـوس کـرد و موجـب ریزش بازار شـد .بعـد از آن بورس بـرای حدود پنج
مـاه وارد رکـود شـد تـا ایـن کـه از اواخـر زمسـتان  97دوباره رونـد صعودی
گرفـت .طـی رونـد صعـودی ،یک بار در  16و  17اردیبهشـت مـاه و بار دیگر
در  25تیرمـاه نیـز شـاهد ریـزش هـای هفت هـزار واحدی بودیم امـا هر بار
بـازار احیـا شـد و بسـیار زودتـر از دفعـات قبـل بـه روند صعودی بازگشـت.
چنـان چـه دیدیـم در ریـزش هـای اخیـر ،بـازار هر بـار زودتـر از دفعه قبل،
احیـا شـده اسـت .بعـد از ریـزش دی مـاه  92بـازار تـا دو سـال (اواخـر )94
نزولـی بـود .بعـد از ریـزش سـال  97دوره نزولی حدود پنج ماه طول کشـید
و در ریـزش هـای اردیبهشـت و تیرمـاه بعـد از حدود یک هفتـه مجدد وارد
رونـد صعـودی شـد .البتـه ایـن نتیجه که طبـق این رونـد ،این بار نیـز بازار
به سـرعت احیا خواهد شـد ،ممکن اسـت گمراه کننده باشـد .به طور کلی
ریسـک بـازار باالسـت و بایـد بـا دقـت عمل کرد .بـا این حال برخی شـواهد

سـعی کنیـد از خـودکار شـخصی بـرای نوشـتن چـک اسـتفاده
کنیـد و از خـودکار دیگـران بـرای ایـن کار اسـتفاده نکنید .برخی
خودکارهـا جوهـری دارنـد کـه بعـد از نوشـتن و گذشـتن مـدت
زمانـی ،خـود بـه خـود پـاک خواهند شـد یا ایـن قابلیـت را دارند
کـه بـا پـاک کـن ،پاک شـوند.
روی بخش های دسـت نویس خودتان نوار چسـب بچسـبانید و
بـا ناخـن روی آن را خـط بیندازیـد تا در صورت برداشـت چسـب،
جوهـر را از روی چـک جـدا کند.
در صـورت لـزوم مـی توانیـد از کاربـن اسـتفاده کنید تـا از جعل
چـک بانکی جلوگیری شـود.
مـی توانیـد بـرای بـاال بـردن امنیـت چـک از دسـتگاه هـای
مخصـوص مثل دسـتگاه پرفـراژ دسـتی اسـتفاده کنیـد.
اکثـر برنامـه هـای حسـابداری امـکان نوشـتن چـک را دارنـد و
همچنیـن مـی توانیـد از نـرم افزارهـای مخصـوص نوشـتن چـک
کمـک بگیرید.
در هر بخش چک که با دسـت چیزی می نویسـید ،جای خالی
نگذاریـد و جاهـای خالـی را بـا خطـوط ممتـد ببندید یا بـا ضربدر
ایـن کار را انجام دهید.
حتمـاً شـماره چـک های خـود را در جایی یادداشـت کنید و در
دسـترس داشـته باشـید تا در صورت سـرقت دسـته چک بتوانید
جلـوی سوءاسـتفاده از آن را بگیریـد .همچنیـن در صـورت امکان
از چـک هایـی کـه صـادر مـی کنید یک نسـخه کپی تهیـه کنید.
سـعی کنید چکتان را به آرامی بنویسـید و از شـتاب زدگی و عجله
در نوشتن خودداری کنید.
پـس از صـدور چک ،تـه چـک را نیـز کامـل کنیـد و تاریخ چک
و مبلـغ چـک و اینکـه چـک را بـه چه کسـی داده ایـد حتماً قید
کنید.

وجـود دارد کـه نشـان مـی دهد روزنـه هایی برای بهبـود بازار وجـود دارد.

عقب ماندیگ رشکت ها و گروه های بزرگ

یـک تفـاوت مهـم  98و  92نحـوه تغییر قیمت در گروه های مختلف اسـت.
در سـال  92گـروه هـای بـزرگ همـراه بـا گـروه هـای کوچک رشـد کردند
امـا طـی امسـال ،گـروه هـای بـزرگ بسـیار کمتـر از کوچک ها رشـد کرده
انـد .مثلا گـروه فلزات اساسـی طی امسـال حـدود  40درصد ،فـراورده های
نفتـی  30و کانـه هـای فلـزی کمتـر از  30درصـد رشـد کرده اند .شـاخص
 30شـرکت بـزرگ هـم حـدود  40درصـد رشـد کرده اسـت .ایـن در حالی
اسـت کـه در سـال  92گـروه فلـزات  75درصـد ،فـراورده هـای نفتـی 138
درصدکانـه هـای فلزی  96درصد و شـاخص  30شـرکت بـزرگ  114درصد
رشـد کـرده بـود .نکتـه مهم این اسـت که امسـال شـرکت ها و گـروه های
بزرگ ،تاکنون بسـیار کمتر از متوسـط بازار و حتی از بازدهی شـاخص کل
(حـدود  70درصـد) هـم کمتـر رشـد کـره اند .ایـن در حالی اسـت که گروه
های کوچک ،حتی از سـال  92هم بیشـتر رشـد کرده اند (مثال گروه کاغذ
امسـال حدود  600درصد و در سـال  92حدود  220درصد رشـد کرده بود).
علـت اصلـی عقب ماندگی شـرکت های بـزرگ با وجود ظرفیت سودسـازی
خـوب ،چشـم انـداز بـد بازارهای جهانی و جنـگ تجاری بوده اسـت .در این
شـرایط ایـن امیـد وجـود دارد کـه حمایـت از شـرکت هـای بـزرگ ،کلیت
بـازار را هـم احیـا کند .در سـال  92ریزش شـرکت های بـزرگ بر جو منفی
بـازار مـی افـزود و موجـب تقویت فشـار فروش می شـد .حتی اگـر بازارهای
جهانـی ،رشـد هـم نکنـد و فقط در محـدوده فعلی باثبات بماند ،بسـیاری از
شـرکت هـای بـزرگ در قیمـت هـای فعلی (یا حـدود  5درصد پاییـن تر) با

تفاوت های  98اب  97و 92

در سـال  92بازار با انبوهی از امیدها ناشـی از بر سـر کار آمدن دولت جدید
و مذاکـرات هسـته ای رشـد کـرد و وقتـی بـه مـرور بـا واقعیـت هـا رو به رو
شـد ،درگیر فرایند اصالح شـدید شـد .در سـال  97ریزش بازار بعد از سـقوط
ارز در آسـتانه وضـع تحریـم هـای گسـترده بیـن المللی (که تصور درسـتی
از آثـار آن وجـود نداشـت) آغـاز شـد و بعـد از آشـکار شـدن برخـی تبعات و
رصـد وضعیـت شـرکت هـا ( که عمدتا خـود را با تحریم تطبیـق داده بودند)
دوبـاره بـه مسـیر رشـد بازگشـت.اما اکنون بـازار در حالی ریزش کرده اسـت
کـه نـرخ ارز باثبـات اسـت .وضعیـت بیـن المللی و مـراودات سیاسـی نیز در
حضیـض خـود قرار دارد و امکان بدترشـدن اوضاع وجـود ندارد .تنها احتمال
توافـق بـا اروپـا و ایجاد برخی گشـایش هـا وجود دارد .اما از منظر محاسـبات
اقتصـادی و بازدهـی سـهام ،در بخـش بزرگی از بازار به نقطه اشـباع رسـیده
ایـم .در ایـن شـرایط آن چـه تعییـن کننده اسـت ،روند نقدینگی اسـت .اگر
پـول هـای جدیـد از بـازار حمایـت نکنـد ،ریـزش هـا در بخش ضعیـف بازار
ادامـه خواهـد یافـت .برخـی معتقدند نبود چشـم انـداز بازدهـی در بازارهای
مـوازی ،رونـد حمایـت از بازار سـرمایه را تقویـت خواهد کرد.

ریسک ها بزرگ است و ابید به آن توجه کرد

در ایـن شـرایط ،آن چـه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه بپذیریم ریسـک های
بـازار سـرمایه ،بسـیار بـزرگ اسـت و دربـاره بخشـی از بـازار (شـرکت های
کوچـک) نبایـد تـن بـه آن داد .بـا ایـن حال چنـان چه گفته شـد ،می توان
بـه بخـش دیگـری از بازار امیـدوار بود .مخصوصا آن که روز چهارشـنبه و در
انتهـای بـازار ،بخشـی از صـف هـای فـروش جمـع و معامالت متعادل شـد.
اگـر ایـن رونـد در روز شـنبه هـم ادامـه یابـد ،بهتریـن زمان برای آن اسـت
کـه از سـهم هـای ضعیـف خـارج و وارد سـهم های قـوی تر شـوید .در غیر
ایـن صـورت و تقویـت فشـار فـروش ،خـروج از سـهم هـای کوچـک ( کـه
نقدشـوندگی ضعیف و صف های فروش سـنگین دارند) آسـان نخواهد بود.

