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کارت خوان تقلیب را چگونه بشناسیم؟
راهکارهایـی برای شناسـایی دسـتگاه پـوز واقعی با دسـتگاههای تقلبی مانند
صفحـه کلیـد سـخت یا نبـود چراغهای چشـمک زن وجـود دارد که میتوان
در مواقـع لـزوم آن هـا را مورد بررسـی قرار داد.
بـه گـزارش ایبنـا ،در دسـتگاه پـوز اصلـی ،وقتـی شـما کارت را وارد آن مـی
کنیـد ،بـه میـزان حـدود دو بنـد انگشـت از کارت بیرون از دسـتگاه باقی می
مانـد و امـا در مقابـل اگـر کارت در دسـتگاه پوز بیشـتر فـرو رود ،قطعا تقلبی
اسـت بنابرایـن از گفتـن رمـز و اطالعـات خـود جلوگیـری کنید تـا اطالعات
شـما بـه دسـت مالک پـوز نیفتد.
در نسـخه هـای جعلـی و تقلبـی دسـتگاه پـوز ،زبانـه کنـار پوز که بیشـتر به
عنوان نگهدارنده طراحی شـده اسـت به اندازه یک بند انگشـت بازتر اسـت و

اما در نسـخه های اصلی ،کمتر از یک بند انگشـت اسـت .در صورت مشـاهده
چنیـن مسـئله ای ،حتمـا از خریـد انصـراف دهیـد و ایـن خطا را به سـازمان
هـای مربـوط گـزارش دهیـد تا افـرادی که از خریـد خود نهایـت اطمینان را
دارنـد ،بـه دام آن ها نیفتند.
اگـر تـا بـه حـال بـا دسـتگاه های پـوز کار کـرده باشـید ،حتما مـی دانید که
دکمـه هـای دسـتگاه پـوز نـرم هسـتند و شـما می توانیـد رمـز کارت خود را
بـه راحتـی وارد کنیـد .امـا دسـتگاه هـای پوز جعلـی این ویژگـی و قابلیت را
ندارنـد و تنهـا صـرف خوانـدن اطالعات پنهـان کارت شـما و همچنین رمزی
کـه بـه او مـی گوییـد ،مـی توانـد کارت جدیـدی همانند کارت شـما را صادر
و اسـتفاده کند.

پیشنهادی کاربردی برای سبدسهام در این روزهای پرنوسان بورس

سبد مطمنئ هسام برای روزهای پرتالطم

بازار سـهام همچنان درگیر التهاب اسـت؛ منظور از التهاب نوسـانات شـدید ،رشـد های بزرگ و ریزش های سـنگین و پیاپی اسـت .گاهی برخی سـهم
جواد غیاثی
هـا در یـک روز از صـف فـروش بـه صـف خریـد مـی رسـند و گاهـی اتفـاق برعکـس رخ مـی دهـد و سـهمی که صبح بـا صف خرید باز شـده اسـت ،در
کارشناس بورس
انتهـای معاملات در محـدوده صـف فـروش بسـته می شـود .در این شـرایط ،شـاید کسـی پیشـنهاد کنـد که سـهامداری خیلی به صرفه نیسـت و نوسـان
گیـری بهتـر اسـت! البتـه اگـر مشـکلی بـا نوسـان گیری نداریـد و به ابزارهـای تحلیلی و تـوان تجربی کافی مجهزید ،ممکن اسـت بتوانید با بخشـی از سـرمایه ،معاملات کوتاه مدت
انجـام دهیـد و از آن بازدهـی کسـب کنیـد .امـا همچنـان در همیـن شـرایط پرتنش ،چیدن یک سـبد سـرمایه گـذاری مطمئن ،کار خیلی سـختی هم نیسـت .در ادامه تلاش می کنیم
یـک سـبد سـرمایه گـذاری میان مـدت با چشـم انـداز بازدهی مناسـب معرفی کنیم.

وضعیت ابزار؛ تالطم شدید روی قله

بـازار سـرمایه بعـد از دو روز ریـزش سـنگین در  26و  27شـهریور،
حـدود دو هفتـه صعـودی بـود تـا ایـن کـه یـک شـنبه ایـن هفتـه
دوبـاره درگیـر ریـزش شـد .همـان طـور کـه در مطلب  30شـهریور
ذکـر کردیـم نشـانه هـای متعددی وجود داشـت که نشـان مـی داد
بـازار دچـار ریـزش سـنگین نخواهـد شـد .همین گونه هم شـد .بعد
از ریزش روز یک شـنبه نیز ،بیشـتر سـهم های فروش جمع شـد تا
بـازار دوبـاره نشـانه های احیـا را به خود ببیند .فارغ از نوسـانات کلی
شـاخص ،سـهام گـروه هـای مختلـف نیـز درگیـر نوسـانات و تالطم
اسـت .در ایـن شـرایط بـا فرض این کـه بخواهیم سـهامداری کنیم،
چـه سـهم هایـی و بـا چه چشـم اندازی مـی توان خریـد .به نظر می
رسـد چیـدن یـک سـبد متنـوع کم ریسـک همچنان ممکن اسـت.
پـول خـود را  6قسـمت کنیـد و در  5گروه سـرمایه گذاری
کنید !
پیشـنهاد مـا ایـن اسـت که با یک سـرمایه گـذاری مناسـب در گروه
هـای زیـر مـی توانیـد یـک بازدهی مناسـب (بـاالی  20درصـد) در
میـان مدت کسـب کنید.
یـک سـهم از فـوالدی هـای مطمئـن بخریـد ،به خصـوص بعد از
اصلاح قیمـت هـا ،برخی بسـیار جذابند.
از فلزات رنگی هم غافل نشوید.
یـک سـهم خودرویـی ارزان با چشـم انداز افزایش سـرمایه هم در
سـبد خود داشـته باشید.
از پاالیشـی هـا کـه چشـم انـداز خـوب و قیمـت به درآمد بسـیار
مناسـب دارنـد هـم یکی بخرید .تـا نیمه اول هفته قبـل ،روند نزولی
قیمـت نفـت ایـن گـروه را تحـت فشـار قـرار داده بود اما چشـم انداز
سـوددهی مناسب است.
یـک سـهم پرریسـک تـر هـم از گـروه های پیشـروی ایـن روزها،
مثـل دارویـی یـا سـیمان یا کانـی بخرید.
بخشـی از پولتـان را هـم بـرای کـم کـردن میانگیـن در سـهم
هـای مناسـب نگـه داریـد .نوسـانات بـازار خیلـی بـد هم نیسـت.
گاهـی باعـث مـی شـود بتوانید سـهام شـرکت هـای خـوب را در
قیمـت هـای مناسـب بخریـد .بنابرایـن پولـی بـرای ایـن موضوع
کنـار بگذارید.

فوالدی ها کجای کارند؟

سـهم اول تـان از گـروه فـوالدی را مـی توانید بین فوالد یـا کاوه (زیر
 550تومـان) بخرید .فوالد نسـبت قیمت به درآمـد حدود  4دارد که
انتظـار مـی رود بـا گزارش هـای جدید کاهش هم بیابـد .فوالد البته
همیشـه کنـد حرکـت مـی کنـد و در روزهای ریزشـی شـاخص هم
دچـار اصلاح سـنگین مـی شـود .بنابراین بـرای این روزها مناسـب
اسـت .کاوه نیـز از آن جهـت کـه طـرح هـای توسـعه ای گسـترده
دارد و مـی توانـد حتـی در سـال  99هـم رشـد سـود داشـته باشـد
مـورد توجـه اسـت .برخـی دیگر از فوالدی ها هم توسـط بسـیاری از
کارشناسـان توصیه می شـوند .افت هیجانی شـاخص در نیمه هفته
گذشـته و تسـری آن به سـهم های بنیادی ،قیمت این سـهم ها را
بسـیار جذاب کرده اسـت.

فلزات رنیگ و چمش انداز های مناسب

بیـن فلـزات رنگـی نیـز بسـیاری از شـرکت هـا نسـبت قیمـت بـه
درآمـد مطمئـن و چشـم انداز رشـد سـود خوبـی دارند .فملـی ،فایرا

و فاسـمین بیـش از همـه موردتوجـه تحلیل گران هسـتند .نسـبت
قیمـت بـه درآمـد فملی حدود  ،5/5فاسـمین حـدود  6و فایرا حدود
 7اسـت .بعـد از افـت هـای اخیر ،این نسـبت ها تعدیل شـده اسـت
و بهتـر از ایـن هـم مـی شـود .در صورتـی کـه ریزشـی در بازارهـای
جهانی داشـته باشـیم ،چشـم انداز سـودآوری این سـهم ها در میان
مـدت ،بـاالی  20درصد اسـت.

اب خودرویی ها چه کنیم؟

خودرویی ها بعد از یک رشـد مناسـب ،درگیر اصالح هسـتند .اما
در هر حال ،برخی سـهم های این گروه مثل ولسـاپا ،خود سـایپا
و خپـارس جـزو جامانـده هـای بازار هسـتند .طبیعتا این شـرکت
هـای ضـررده ،از منظـر درآمدهـا و سـود قابـل توصیـه وبررسـی
نیسـتند امـا از نظـر دارایی هـا و تجدید ارزیابی ،این گونه نیسـت.
شـایعاتی وجود دارد اما هنوز تایید نشـده اسـت .اگر ریسـک پذیر
هسـتید ،اختصـاص بخـش کوچکـی از دارایـی تان به سـهم های
جامانـده خودرویـی با اسـتراتژی شـرکت در افزایش سـرمایه ،آن

گام به گام تا شناخت طرح رهای بانک مسکن

غل و زنجیر خانه را باز کنید!
سـند خانههایی که با وام بانک مسـکن
راحله شعبانی
خریـداری میشـوند بـه عنـوان ضمانت
روزنامه نگار
در رهـن بانـک اسـت بنابرایـن بـرای
خریـد و فـروش ایـن املاک ابتـدا باید
خانـه را از رهـن بانـک خـارج کنیـد .پـس اگـر بخواهید قبل از تمام شـدن
اقسـاط بانکیتـان خانـه را فـک رهن کنیـد باید کل مبلغ بدهـی باقیمانده
را یـک جـا بپردازیـد .امـا طـرح رها بانک مسـکن این امـکان را فراهم کرده
اسـت تـا بدون تسـویه حسـاب کامل خانـه را از رهن بانک خـارج کنید .در
ادامـه بـا ایـن طرح آشـنا خواهیم شـد .طرح رهـا بانک مسـکن امکان فک
رهـن خانـه و فـروش واحد آپارتمانی را در سـالهای پایانی دورۀ بازپرداخت
بـرای مالـکان آپارتمانهـای وامدار فراهـم میکنـد .تـا پیـش از ایـن سـند
آپارتمـان فقـط زمانـی از رهـن بانـک آزاد میشـد کـه اقسـاط آن تمـام و
کمـال پرداخـت شـده باشـد .اما طرح جدید بانک مسـکن این امـکان را در
اختیـار مالـکان قـرار میدهـد کـه فـک رهـن سـند را زودتر انجـام دهند و
در صـورت تمایـل آپارتمـان را بفروشـند .بنا به این طـرح دریافتکنندگان
تسـهیالت خریـد مسـکن از ایـن بانک قـادر خواهند بـود با سـپردهگذاری
 ۱۱۰درصـد از میـزان باقیمانـده وام خریـد مسـکن ،سـند واحد مسـکونی
خـود را از رهـن بانـک خـارج و آزاد کننـد .بـه ایـن ترتیـب میتوانیـد نامه
فـک رهـن را از بانـک بگیریـد .البته ایـن موضوع تغییـری در روال پرداخت
اقسـاط شـما ایجـاد نمیکنـد و بایـد اقسـاط وام را طبـق روال قبل به بانک
پرداخـت کنید.

فک رهن سند به چه معناست؟

فـک رهـن بـه ایـن معناسـت کـه ملکی کـه در رهن بانـک یا نهـاد دیگری
بهعنـوان وثیقـه قـرار گرفته اسـت ،از حالت رهن خارج شـود .به این منظور
فـک رهـن از سـهراه قابل انجام اسـت:
پرداخت دین از طرف رهن دهنده
صـرفنظـر کـردن از مال مرهونه توسـط کسـی که مال غیر نـزد او رهن

گذاشـتهشده است
ابراء دین از طرف کسی که مال غیر نزد او رهن گذاشت ه شده است

چه کساین یمتوانند از طرح رها استفاده کنند؟

تمام افرادی که از تسـهیالت وام بانک مسـکن اسـتفاده کردهاند و حداکثر
 ۶۰قسـط آن هـا باقـی مانـده اسـت ،میتوانند برای فک رهن سـند خود از
ایـن طـرح اسـتفاده کنند .این افـراد میتوانند با مراجعه به شـعبۀ پرداخت
کنندۀ وام ،از میزان باقیمانده وام بدون احتسـاب سـود تسـهیالت دریافتی
مطلـع شـوند و  ۱۱۰درصـد آن را سـپردهگذاری کننـد .به عنـوان مثال اگر
فـردی وام  ۵۵میلیـون تومـان دریافت و  ۲۰میلیون تومان آن را بازپرداخت
کـرده باشـد ،معـادل  ۱۱۰درصـد  ۳۵میلیـون تومان باقیمانـده از وام را که
مقـدار آن  38/5میلیـون تومـان میشـود در همـان شـعبه سـپردهگذاری
میکنـد .ضمـن ایـن کـه سـود  ۱۶درصدی تسـهیالت در این طـرح اعمال
نخواهـد شـد .بانـک مسـکن نیـز متعهـد میشـود نامه فـک رهن از سـند
مسـکونی را بـه دریافتکننـده وام ارائـه دهـد .البتـه سـپردهگذار طرح رها
بانـک مسـکن حـق برداشـت ایـن مبلغ تـا پایـان بازپرداخت تسـهیالت را
نـدارد؛ امـا از سـود  ۲۰درصـدی این سـپرده بهرهمند میشـود که میتواند
آن را بنـا بـه خواسـت خود به صـورت روزانه ،ماهانه یا سـاالنه دریافت کند.
انسـداد حسـابهای مشـتریان در قبـال افتتـاح سـپرده رهـا در یـک نـگاه
(فـک رهن)

مزیت طرح رها چیست؟

شایدمعتقد
باشید که بازدهی
عمومی و کلی
بازارهمچنان
ادامه خواهد
یافت .بعد از
اتمام موج های
اصالحی ،باز هم
نقدینگیمیاندار
بازار خواهد شد
و گروه های
مختلف را ،همانند
نیمه اول امسال،
رشد خواهد داد.
این تحلیل اصال
مقرون به صحت
نیست .بازی رخ
داده در نیمه اول
سال ،هر لحظه
ممکن است که
تمام شود

در حالـت طبیعـی و بـدون اسـتفاده از طـرح رها ،یـک مالک آپارتمـان وام
دار چنـان چـه بخواهـد بـه هـر دلیل ملک خـود را فک رهن کنـد ،باید کل
اقسـاط باقـی مانـده را یـک جـا تسـویه کند که ایـن کار از توان بیشـتر وام
گیرندههـا خـارج اسـت .امـا با اسـتفاده از طرح رها ،افـراد میتوانند در عین
آزادسـازی ملـک خـود از رهـن بانـک مسـکن ،همچنان اقسـاط باقی مانده
وام را بـه صـورت تدریجـی و ماهانه پرداخت کنند .برای این منظور ،سـپرده

 ١١٠درصدی صرفا نقش ضمانت بازپرداخت باقی مانده تسـهیالت را دارد
کـه جانشـین رهـن ملک میشـود بنابرایـن در این حالت مالـک اگر تمایل
داشـته باشـد از پول حاصل از فروش ملک اسـتفاده کند یا آپارتمان خود را
تبدیل به احسـن کند ،دیگر الزم نیسـت تا پایان بازپرداخت کامل اقسـاط
صبـر کنـد و برخـی فرصتهای احتمالی را از دسـت بدهد.

چه ایرادهایی به این طرح وارد است؟

برخـی از مشـاوران املاک و متخصصـان ایـن حـوزه معتقدنـد طـرح رهـا
عملا کمکـی بـه بازار مسـکن نمیکند و مـردم همچنان نسـبت به خرید
و فـروش مسـکن بیمیـل هسـتند و از آن اجتنـاب میکننـد .از نظـر ایـن
اشـخاص ایـن طـرح نیـز مانند طرحهـای بانکی دیگـر در چند سـال اخیر،
تاثیـری بـر بـازار مسـکن نـدارد و آن را از رکـود خـارج نمیکنـد .آن هـا
اساسـیترین ایـراد طـرح رهـا را بلوکـه کـردن پـول افـراد میداننـد؛ چون
در ایـن حـاالت شـخص دیگـر نمیتوانـد آن پـول را سـرمایهگذاری کنـد.
بـه طـور مثـال اگـر فـردی بخواهد خانـهای را کـه در رهن بانک هسـت به
قصـد تبدیـل آن بـه ملـک بهتری بفروشـد ،باید مقـداری از پـول حاصل از
فـروش آن واحـد را بـرای آزاد شـدن سـند داخـل بانک بگـذارد و بانک نیز
دسترسـی بـه اصـل پـول را مسـدود میکنـد .راه دیگـر بـرای آن شـخص
ایـن اسـت کـه خانـۀ تـازه خریـداری شـده را رهـن بدهـد و پـول آن را در
ردیف
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هـم در انتهـای مـوج نزولـی فعلی ،توصیه می شـود.
پاالیشـی ها و احتمال رشـد در آسـتانه گزارش های شـش ماهه
یـا بعـد از آن پاالیشـی ها یکـی از بهترین گروه های بـازار ارزیابی
می شـوند .روز سـه شـنبه هم دیدیم که با وجود ریزش سـنگین
بـازار ،پاالیشـی هـا از شـاخص حمایـت کردنـد .بیـن سـهم های
مختلف ،شـپنا ،شـراز و شـاوان موردتوجه هسـتند .موج اصالحی
ایـن گـروه تمـام شـده اسـت و از انتهـای هفته گذشـته وارد روند
صعـودی شـدند .نسـبت قیمـت بـه درآمد در بیشـتر سـهم ها در
محدوده  5اسـت و انتظار خوبی برای گزارش های مناسـب شـش
ماهه وجود دارد .در این شـرایط نداشـتن یک پاالیشـی در سـبد
دارایـی تـان ،اصال منطقی نیسـت.

یک هسم از گروه های ریسیک

شـاید معتقـد باشـید کـه بازدهـی عمومی و کلـی بـازار همچنان
ادامـه خواهـد یافـت .بعـد از اتمـام مـوج هـای اصالحـی ،بـاز هم
نقدینگـی میانـدار بازار خواهد شـد و گروه های مختلف را ،همانند
نیمـه اول امسـال ،رشـد خواهـد داد .ایـن تحلیـل اصلا مقرون به
صحت نیسـت .بازی رخ داده در نیمه اول سـال ،هر لحظه ممکن
اسـت کـه تمام شـود و شـما را در صـف های فروش گیـر بیندازد.
بـا وجـود ایـن ،بیـن سـهم هـای مختلف در گـروه هایی که رشـد
قابـل توجـه داشـته انـد ،مثـل سـیمان یـا دارویـی یا کانـی های
غیرفلزی (از جمله شیشـه سـازان که در شـماره های قبل بررسـی
کردیـم) یـا حتـی برخـی مسـکنی هـا ،یافتـن برخـی تک سـهم
هـای کـم ریسـک ممکـن اسـت .اگـر بخواهید بـه سـبدتان تنوع
بخشـید ،مـی توانیـد با مطالعه شـماره های قبل دربـاره این گروه
هـا ،برخـی تـک سـهم هـا با یـک ویژگـی خـاص (برنامه توسـعه
ای ،افزایـش سـرمایه یـا نسـبت قیمت بـه درآمد مناسـب) بیابید
و بـه سـبدتان بیفزاییـد تـا در صـورت تداوم رشـد بازار بـر مبنای
نقدینگـی ( کـه معمـوال تـوان رشـد دادن سـهم هـای بـزرگ را
نـدارد) از آن بهـره منـد شـود و در صـورت ایجـاد مـوج ریزشـی،
ویژگی بنیادین سـهم ها از ریزش سـنگین آن ها جلوگیری کند.

اسرتاتژی بسیار مهم تر از تحلیل گری است

نکتـه نهایـی ایـن کـه اگـر سـهمی مـی خریـد بدانیـد بـرای چه
(کـدام ویژگـی اش) خریـده ایـد ،افـق زمانـی کسـب بازدهـی از
آن کجاسـت و تصمیـم تـان بـر چـه مبنایـی اسـتوار اسـت .ایـن
خودآگاهـی و داشـتن اسـتراتژی باعث می شـود بتوانیـد اقدامات
بـه موقـع انجـام دهیـد و درگیـر هیجانات نشـوید .مثال اگر سـهم
بنیادیـن صادراتـی  DPSمحـور خریـده ایـد ،باید تـا مجمع صبر
ِ
کنیـد و چشـم تـان بـه بازارهـای جهانی هم باشـد .اگـر نرخ های
جهانـی ریـزش کـرد ،بـر تحلیل خود مهر شکسـت خـورده بزنید
و سـهم را بفروشـید یـا اگر سـهمی را بـرای افزایش سـرمایه یا به
دلیـل طـرح هـای توسـعه ای خریـده ایـد ،ضمن صبر تا رسـیدن
بـه اهـداف ،حواسـتان بـه اخبار هم باشـد تـا اگر مبانـی تحلیلتان
تضعیف شـد ،شـجاعانه تصمیم جدید بگیرید .این که اسـتراتژی
داشـته باشـید و اجـزای تحلیـل (مبانـی ،افـق زمانـی و اهـداف)
را خـوب شناسـید از ایـن کـه سـاعت هـا وقـت صـرف تحلیـل و
بررسـی اعداد و پیش بینی سـود شـرکت ها کنید ،مهم تر اسـت
و اولویـت بیشـتری دارد .بـه خصـوص این روزها که بـازار متالطم
اسـت و ایجاد سـبدی مطمئن صرفا با تحلیل ممکن نیسـت بلکه
شـخصیت و اسـتراتژی معامالتـی شـما نقش مهمـی در آن دارد.

بانـک مسـکن سـپردهگذاری کنـد .پـس او دیگر عمال سـرمایۀ الزم برای
خریـد ملـک دیگـری نخواهـد داشـت امـا اگـر این پـول آزاد بـود موضوع
فـرق میکـرد .بـا ایـن شـرایط ،کمـک چندانی به مـردم نمیشـود و بازار
مسـکن تـکان نمیخورد.
از طـرف دیگـر بسـیاری از طرحهـای اینچنینی تا به مرحلۀ اجرا برسـند
بسـیار زمانبـر هسـتند و بسـیاری از آن هـا طـی این زمان لغو میشـوند.
مـورد دیگـری کـه بایـد بـه آن توجه کرد این اسـت که افـرادی که حاضر
میشـوند وام مسـکن با چنین سـودی بگیرند ،معموالً از قشـر آسیبپذیر
جامعـه هسـتند و پـول نقـد قابـل توجهـی ندارنـد؛ زیـرا اگر چنیـن پولی
داشـتند احتمـاالً زیـر دیـن بانـک نمیرفتنـد .در حقیقت آن مقـدار پول
آزاد شـده پـس از ایجـاد سـپردهگذاری ،دسـت آن ها را بـرای خرید واحد
دیگـری نمیگیـرد .بـا توجـه به نوسـانات شـدید قیمـت و نرخ تـورم ،این
قشـر ترجیـح میدهنـد همـان خانۀ فعلی را نگه دارند و ریسـک نکنند .به
همیـن دلیـل طـرح رها ممکن اسـت طرح چندان مفیدی نباشـد .البته تا
زمانـی کـه ایـن طـرح به صـورت کامل و فراگیـر اعمال نشـود ،نمیتوانیم
تاثیـرات مثبـت و منفـی آن را بـا اطمینـان کافـی بررسـی کنیـم .شـاید
بـه مـرور زمـان اصالحاتـی در طـرح رهـا انجام شـود کـه رغبـت و انگیزه
بیشـتری را در مـردم ایجـاد کند .اما قدر مسـلم وضعیـت کنونی اقتصادی
اجـازه نمیدهـد رونقـی در بازارهـای مختلـف پـا بگیـرد؛ پـس نیـاز بـه
طرحهـای حمایتـی از سـوی دولت و بانکها به خوبی احسـاس میشـود.
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