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بورس و بیمه

تفاوت کارت طالیی و بیمه بدنه چیست؟
کسـانی کـه ماشـین خـود را از ایران خودرو میخرنـد ،میتوانند برای آن کارت
طالیـی تهیـه کننـد .امـا ایـن افـراد معموال بـا ایـن دو راهی رو به رو میشـوند
کـه کارت طالیـی بخرنـد یـا بیمـه بدنه؟ و این کـه واقعا کدام بهتر اسـت؟
کارت طالیـی و بیمـه بدنـه در پوشـش هـای اصلی مثل تصادف ،آتش سـوزی
و سـرقت کلـی و جزئـی مشـابه هسـتند اما چند تفـاوت مهم با هـم دارند:
مـی تـوان گفـت اصلـی تریـن تریـن تفـاوت کارت طالیی و بیمه بدنه پوشـش
هـای اضافـه آن اسـت .کارت طالیـی پوشـش هـای بیشـتری دارد .مثل :حمل
رایـگان ماشـین در صـورت خرابـی ،امـداد سـیار ،سـرویس و تعویـض دورهای
بعضـی از قطعـات ماشـین ،تعویـض ماشـین در صورتی که هزینـه تعمیر از 60

نقـدی بـه شـما پرداخـت میشـود و در انتخاب تعمیـرگاه آزادید.

درصـد قیمت آن بیشـتر باشـد و…
یکـی از اصلـی تریـن تفـاوت هـای کارت طالیی با بیمه بدنه  ،قیمت آن اسـت.
قیمـت بیمـه بدنـه به صرفـهتر و ارزانتر از کارت طالیی اسـت.
یکـی از موضوعـات مهـم در بیمـه بدنـه تخفیف های نبود خسـارت آن اسـت.
شـما میتوانیـد ایـن تخفیفهـا را بـه ماشـین بعـدی خـود هـم منتقـل کنید
کـه چنیـن امکانـی در کارت طالیـی وجـود ندارد.
نکتـه مهـم دیگـر این اسـت که در کارت طالیی شـما باید تعمیر ماشـین خود
را در نمایندگـی ایـران خـودرو انجـام دهید و نمیتوانید ماشـین تان را در جای
دیگـری تعمیـر کنیـد .امـا در بیمـه بدنـه هزینـه خسـارت ماشـین بـه صورت

ابالخره کدام را بخریم؟ کارت طالیی یا بیمه بدنه؟

اگـر میخواهیـد بـا یـک قیمـت مناسـب ،پوشـش هـای مناسـبی را بـرای
ماشـین خود داشـته باشـید ،پیشـنهاد ما به شـما بیمه بدنه اسـت .اما اگر به
دنبـال پوشـش هـای بیشـتری مثل امداد سـیار و سـرویس دورهای هسـتید و
محدودیتـی در قیمـت خریـد خـود نداریـد ،میتوانید کارت طالیـی را انتخاب
کنید .
در نهایت همه چیز به نیازهای شما بستگی دارد.

آشنایی با انواع بیمه های تکمیلی درمان

بیمه تکمییل را قورت بده!
راحله شعبانی
روزنامهنگار

یکی از مهمترین
شرایطبیمهتکمیلی
شرایط سنی است.
از آن جایی که
با باال رفتن سن،
مشکالت جسمانی و
بیماریهایبیشتری
برای افراد رخ
میدهد،شرکتهای
بیمهمحدودیتهای
سنی برای صدور
بیمه در نظر
میگیرند

بیمههـای پایـه مثـل بیمـه تأمیـن اجتماعـی و بیمه سلامت ،خدمات درمانی محـدودی دارند .بنابراین ضرورت داشـتن بیمه تکمیلی روز به روز بیشـتر و بیشـتر
میشـود .بیمـه ای کـه تمـام جوانـب درمانـی یـک فـرد را تـا حـد باالیـی پوشـش دهد .امـروزه بـه جرئت میتـوان گفت تنهـا بیمهای که ایـن شـرایط را برای
افـراد فراهـم میکنـد همیـن بیمـه تکمیلـی اسـت .در ادامه جزئیـات این بیمه همـهکاره را بـا یکدیگر مـرور خواهیم کرد.

چگونه بیمه تکمییل شویم

بیمـه تکمیلـی هم اکنون به شـکل انفـرادی ،خانوادگـی و گروهی
صـادر میشـود .بـه ایـن معنـی کـه اگر شـما عضـو گـروه ،صنف،
شـرکت یا سـازمانی هسـتید ،میتوانید از این طریق بیمه تکمیلی
شـوید .در غیـر ایـن صـورت هـم اگـر میخواهیـد بـرای خـود یـا
خانـواده تـان بیمـه تکمیلی بگیریـد ،میتوانید به صـورت انفرادی
یـا خانوادگـی اقـدام کنیـد .صـدور بیمـه تکمیلی در گذشـته تنها
بـه صـورت حضـوری انجـام میشـد و افـراد بایـد برای خریـد این
بیمـه ،بـا مـدارک خـود به دفاتـر بیمه مراجعـه میکردنـد .اما هم
اکنـون ایـن امـکان فراهـم شـده اسـت تا به صـورت اینترنتـی و با
صـرف زمـان و هزینـه کمتر برای خرید بیمه تکمیلـی اقدام کنید.

رشایط سین بیمه تکمییل

یکـی از مهمتریـن شـرایط بیمـه تکمیلـی  ،شـرایط سـنی اسـت.
از آن جایـی کـه بـا بـاال رفتـن سـن ،مشـکالت جسـمانی و
بیماریهـای بیشـتری بـرای افـراد رخ میدهـد ،شـرکتهای بیمه
محدودیتهـای سـنی بـرای صدور بیمه در نظـر میگیرند تا از این
طریـق ریسـک خـود را مدیریت کنند .شـرایط سـنی در بیمههای
تکمیلـی مختلـف متفاوت اسـت .مثال برای بیمـه تکمیلی گروهی
بـاالی  1000نفـر ،محدودیـت سـنی در نظـر گرفتـه نمیشـود.
امـا بـرای گروههـای زیـر  1000نفـر ،متقاضیـان بیمـه کـه باالی
 60سـال دارنـد ،بایـد حـق بیمـه بیشـتری بپردازنـد .در بیمههای
تکمیلـی انفـرادی هـم معمـوال برای افـراد باالی  60سـال ،با تایید
پزشـک معتمـد بیمـه و بـا پرداخت حق بیمه بیشـتر ،امکان صدور

برایشـان بیمـه تکمیلـی صـادر نمیشـود .البته ایـن محدودیتها
بیشـتر در بیمههـای تکمیلـی انفـرادی اعمـال میشـود .چـون
قبـل از صـدور ایـن بیمـه ،افـراد یـک فـرم پرسـش نامـه سلامت
پـر میکننـد کـه بایـد در ایـن فرم بـه تمام سـوابق پزشـکی خود
بـا دقـت و صداقـت اشـاره کننـد .در صورتـی کـه افـراد ،بـا وجود
آگاهـی از بیمـاری خـود ،آن را بـه شـرکت بیمه اطلاع ندهند ،در
هنـگام دریافـت هزینـه درمان یا همان خسـارت خود با مشـکل رو
بـه رو میشـوند .چون شـرکت بیمـه از طریق پروندههای پزشـکی
فـرد ،متوجـه خواهـد شـد که شـروع آن بیمـاری به قبـل از خرید
بیمـه تکمیلـی برمـی گردد و در این حالت هزینـهای به او پرداخت
نخواهـد کـرد .حتـی در چنیـن شـرایطی شـرکت بیمـه میتوانـد
بـدون بازگردانـدن مبلـغ حق بیمه ،بیمه نامه آن فرد را فسـخ کند.
البتـه در بیمههـای تکمیلـی گروهـی ،مخصوصا بـرای گروههای با
تعـداد بـاال ،معمـوال چنیـن سـختگیریهایی برای سـوابق بیماری
بیمـه شـدهها وجود نـدارد.

بیمـه تکمیلـی وجـود دارد .البتـه در بیمههـای انفـرادی معمـوال
شـرکتهای بیمـه افـراد بـاالی  70سـال را بیمـه نمیکننـد.

رشایط سین بیمه تکمییل برای فرزندان

یکـی از شـرایط بیمـه تکمیلـی ،شـرایط سـنی فرزنـدان اسـت.
شـرایط بیمـه تکمیلـی گروهـی و انفـرادی مشـابه بیمـه تأمیـن
اجتماعـی اسـت .یعنـی فرزنـدان پسـر تـا  22سـالگی و به شـرط
عـدم اشـتغال بـه کار تحـت تکفل پدر هسـتند و بعـد از آن هم در
صـورت اشـتغال بـه تحصیـل ،بیمه آن هـا ادامه پیـدا خواهد کرد.
فرزنـدان دختـر هـم تـا  18سـالگی تحت تکفل پدر هسـتند و بعد
از آن هـم تـا زمـان ازدواج یـا اشـتغال بـه کار.

سوابق بیماری قبل از خرید بیمه تکمییل

اگـر همـه افـرادی کـه بیمـه تکمیلـی دارنـد بخواهنـد از تمامـی
پوشـشهای بیمـه خـود تـا باالتریـن سـقف اسـتفاده کننـد،
شـرکتهای بیمـه متضـرر میشـوند و بـه سـرعت ورشکسـته
خواهنـد شـد .بـه همیـن دلیـل شـرکتهای بیمـه بـه دنبـال این
هسـتند کـه بـا ایجـاد محدودیتهایی در صدور بیمه ریسـک خود
را کنتـرل کننـد.
بـه ایـن صـورت که این شـرکتها بـرای افـرادی کـه بیماریهای
سـخت و پـر هزینـهای مثـل سـرطان ،ام اس ،بیمـاری قلبـی و ...
دارنـد ،بیمـه صـادر نمیکننـد .در واقـع افـرادی که قبـل از خرید
بیمـه تکمیلـی بیمـاری مهمـی دارنـد و بـا هـدف درمـان همـان
بیمـاری و دریافـت هزینههای آن میخواهنـد بیمه بخرند ،معموال

رشایط بیمه تکمییل برای زایمان

یکـی از مهمتریـن و کاربردیتریـن پوشـشهای بیمـه تکمیلـی،
پوشـش زایمـان اسـت .در شـرایط بیمـه تکمیلـی بـرای زایمـان،
موضـوع مهمـی وجود دارد به اسـم دوره انتظـار .دوره انتظار یعنی
مـدت زمـان مشـخصی کـه بعـد از خریـد بیمـه نمیتوانیـد از این
پوشـش اسـتفاده کنیـد .در بیمههای تکمیلی انفـرادی دوره انتظار
بیـن  9تـا  12مـاه اسـت و در بیمههـای تکمیلی گروهـی ،با توجه
بـه تعـداد افـراد بیمـه شـده ،ایـن دوره از صفـر تـا  9مـاه متغیـر

اسـت .مثلا اگـر در یـک بیمـه نامـه دوره انتظـار زایمـان  9مـاه
باشـد ،بـه ایـن معنـی اسـت کـه تا  9مـاه بعـد از خرید بیمه شـما
نمیتوانیـد از ایـن پوشـش اسـتفاده کنیـد .پـس شـما بایـد حتما
قبـل از بـارداری بـرای خریـد این بیمـه اقدام کنیـد .همچنین اگر
شـما بـاردار باشـید ،ممکـن اسـت برخـی از شـرکتها برای شـما
بیمـه تکمیلـی انفـرادی صـادر کننـد ،اما شـما نمیتوانیـد هزینه
زایمـان یـا هـر هزینه دیگر مرتبـط با آن مثل سـونوگرافی ،ویزیت
و دارو را از بیمـه بگیریـد.

تعهدات

سوابق بیمه تکمییل

بیمـه تکمیلـی جـزو سـوابق بیمـهای محسـوب نمیشـود و فقـط
بـرای جبـران خسـارت یـا هزینههـای درمـان اسـت ،امـا بـرای
دریافـت اطالعـات دربـاره بیمه نامـه یا پیگیری دریافت خسـارت،
باید به سـایت شـرکت بیمه خود مراجعه کنید .معموال در سـایت
بیشـتر شـرکتهای بیمـه بخشـی با عنوان اسـتعالم بیمـه درمان
وجـود دارد کـه شـما میتوانیـد بـا وارد کردن کد ملـی یا کد بیمه
نامـه خـود ،اطالعـات مـورد نیـاز خود را کسـب کنید.

پوششهای اپراکلینییک

پوشـش پاراکلینیکـی در همـه بیمههـای تکمیلـی گروهـی وجود
دارد امـا میـزان سـقف آن بـه صـورت توافقـی بین شـرکت بیمه و
شـرکت متقاضـی تعییـن میشـود و بـه میـزان حقبیمـهای کـه
افـراد میتواننـد پرداخـت کننـد بسـتگی دارد .در ادامـه شـرایط
ایـن پوشـش را در بیمـه تکمیلـی انفـرادی کـه هـم اکنـون فقـط
سـه شـرکت تعاون ،سـامان و  S.O.Sآن را ارائه میکنند،بررسـی
خواهیـم کرد.
شرح تعهدات

شرح تعهدات

پا ر ا کلینیکی سـونوگرافی ،ماموگرافـی ،رادیوتراپـی ،رادیولـوژی ،انـواع اسـکن و سـی تـی
اسـکن ،سـنجش تراکـم اسـتخوان ،نـوار عضلـه و نوار عصـب ،پاتولـوژی ،گچ
گر و ه
گیـری و بازکـردن گچ ،اکسـیزیون و رزکسـیون تـوده ،نوار مغز ،اسـپیرومتری،
پریمتـری ،پاکـی متـری ،اودیومتـری ،تعییـن میـدان دیـد ،بیوپسـی تحـت
گایدسـونوگرافی ،انـواع آندوسـکوپی ،انواع ام.آر.آی ،تسـت ورزش ،پانسـمان،
اکوکاردیوگرافـی ،بخیـه ،ختنـه ،لیزردرمانی ،سـنگ شـکن ،لیزیک بـرای رفع
عیـوب انکسـاری چشـم بیـش از  3دیوپتـر در هـر محـور برای هر چشـم

3/000/000

پوشش اپراکلینییک در بیمه  :S.O.Sدر بیمه تکمیلی انفرادی  S.O.Sهم این پوشش مطابق جدول
است( :مبالغ به تومان است)

تعهدات

شرح تعهدات

طرح مهر

طرح سروش

طرح شمیم

طرح وصال

طرح عقیق

تعهدات

شرح تعهدات

اقتصادی

جامع

ویژه

ممتاز

پاراکلینیکی
گروه 1

جبران هزینههای سونوگرافی ،ماموگرافی ،انواع اسکن ،انواع آندوسکوپی،
ام آر آی ،اکوکاردیوگرافی ،استرس اکو ،دانستیومتری

۳۰۰/۰۰۰

۵۰۰/۰۰۰

۸۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

پاراکلینیکی
گروه اول

سونوگرافی  ،ماموگرافی  ،انواع اسکن  ،انواع آندوسکوپی  ،ام آر آی ،
اکوکاردیوگرافی  ،استرس اکو  ،سنجش تراکم استخوان

400/000

600/000

1/000/000

2/000/000

پاراکلینیکی
گروه 2

جبران هزینههای مربوط به تست ورزش ،تست آلرژی ،تست تنفسی
اسپیرومتری ( ،)PFTنوار عضله ( ،)EMGنوار عصب ( ،)NCVنوار مغز
( ،)EEGنوار مثانه )سیستومتری ،یاسیستوگرام) ،شنوایی سنجی ،بینایی
سنجی  ،هولترمانیتورینگ قلب ،آنژیوگرافی چشم

پاراکلینیکی
گروه دوم
۱۵۰/۰۰۰

جبران هزینه های مانومتری مری  ،رادیوگرافی ،تست ورزش  ،تست آلرژی ،
تست تنفسی  ،نوار عضله  ،نوار عصب  ،نوار مغز  ،نوار مثانه  ،شنوایی سنجی ،
بینایی سنجی  ،هولتر مانیتورینگ قلب  ،آنژیوگرافی چشم

200/000

300/000

500/000

1/000/000

پاراکلینیکی
گروه سوم

شکستگی ها  ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه ،کرایوتراپی ،اکسیزیون لیپوم ،بیوپسی،
تخلیه کیست و لیزر درمانی

200/000

۲۵۰/۰۰۰

۴۰۰/۰۰۰

۷۵۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

پوشش اپراکلینییک در بیمه سامان :پوشش پاراکلینیکی در بیمه تکمیلی سامان به دو دسته پاراکلینیکی گروه  1و پاراکلینیکی گروه  2ارائه میشود که در
جدول سقف تعهدات و خدمات آن را در طرحهای انفرادی بیمه سامان ذکر کردهایم( .مبالغ به تومان است)

به بهانه تحرک در بازارهای جهانی و رشد قیمت فلزات رنگی و آلومینیوم

عیارسنجی سهام فلزات رنگی
بـورس تهـران در هفتـه نیمـه تعطیـل
جواد غیاثی
گذشـته ،رونـد مثبتی داشـت و با حدود
کارشناس بورس
چهـار هـزار واحد رشـد توانسـت خود را
مجدد به سـطح  310هزار واحد نزدیک
کنـد .نکتـه جالـب آن اسـت که شـاخص کل هـم وزن هم بـه همین میزان
یعنـی حـدود چهـار هـزار واحـد رشـد کـرد و از  80هـزار واحد بـه  84هزار
واحـد رسـید .موضوعـی که نشـان می دهد هـراس از بازار سـرمایه رخت بر
بسـته و مجـدد انگیـزه خریـد در اکثر نمادهـای کوچک و بزرگ بـازار وجود
دارد .اگرچـه سـرعت و قـدرت رشـد ،ماننـد فضـای اوایـل مهر نیسـت اما از
فشـار فـروش نیمـه دوم مهرماه هم خبری نیسـت و بـازار روزهای متعادل و
مثبتـی را پشـت سـر مـی گذارد.طـی هفته گذشـته ،یکی از گـروه هایی که
کـم و بیـش مـورد توجه بود و شـاهد رشـد برخـی نمادهـای آن بودیم گروه
فلـزات رنگـی و آلومینیوم اسـت .گروهـی که همانند سـایر فلزاتی ها ،تحت
تاثیـر وضعیـت نگـران کننـده بازارهای جهانی ،رشـد قابل توجهی نداشـته
انـد و اکنـون بـا تلطیـف مواضـع دو طـرف در جنگ تجاری ،سـیگنال هایی
بـرای بررسـی و خریـد میـان مـدت آن ها وجود دارد .به همین مناسـبت در
شـماره ایـن پرونـده دخـل و خرج به بررسـی این گروه مهم بـازار پرداختیم.

اوضاع ابزارهای جهاین چگونه است؟

بـه طـور کلـی قیمت هـای جهانی فلزات رنگی طی امسـال کاهشـی بوده و
حتـی در فصـل و مـاه اخیـر هـم قیمـت ها افت کرده اسـت امـا در دو هفته
اخیر در پی برخی اتفاقات قیمت ها صعودی شـده اسـت .از جمله :خدشـه
بـه تولیـد در برخی کشـورها به خاطر اعتصابـات و  ، ...برخی محدودیت های
زیسـت محیطـی ،بهبـود تقاضـا در برخـی بازارهـا و از همه مهـم تر تلطیف
اوضـاع در جنـگ تجـاری .بـا همـه ایـن هـا بانـک جهانـی در پیـش بینـی
خـود بـرای اکثـر فلـزات از جمله مس ،روی ،سـرب و آلومینیوم چشـم انداز
صعـودی قائـل نشـده اسـت .نکته مهم این اسـت کـه ثبـات در قیمت های
فعلـی (کـه نسـبت بـه ابتدای سـال رشـد کرده اند) برای شـرکت ها بسـیار

حائـز اهمیـت اسـت (مـس در محـدوده  6هـزار و روی در محـدوده 2500
دالر) .چـرا کـه قیمـت برخـی نمادهـای بنیادیـن هـم اکنـون با یک چشـم
انـداز نزولـی بـرای بـازار جهانـی تطبیق یافتـه و ثبات در قیمـت های فعلی،
بـه معنـای خبری خوب برای شـرکت هاسـت.

گروه فلزات رنیگ و آلومینیوم در یک نگاه

جدول زیر وضعیت  4نماد آلومینیومی بازار سـرمایه 3 ،نماد مسـی و  8نماد
مرتبـط بـا تولیـد معدنی یا تولید محصوالت میانی از سـرب و روی را نشـان
مـی دهـد .چنـان چه پیداسـت نمادهای مختلـف وضعیت متفاوتـی از نظر
وضعیت سـود  ( ttmسـود  12ماهه گذشـته) و نسـبت قیمت به درآمد ttm
( P/Eنسـبت قیمـت فعلـی بـه سـود  12ماه گذشـته) دارند .برخـی نمادها
مثـل فملـی و فایـرا نسـبت کمتـر از  5دارند که با توجه به چشـم انداز تولید
و فروش آن ها ،وضعیت مناسـب و کم ریسـکی را برای آن ها رقم می زند.
در سـوی دیگـر برخـی شـرکت هـا در  12مـاه گذشـته زیـان ده بـوده اند و
برخـی دیگـر نیز نسـبت هـای قیمت به درآمد بسـیار باال دارنـد .البته نباید
فـورا از ایـن نسـبت هـا ترسـید و رای بـه حبابی بودن قیمت هـا داد .چرا که
اوال سـود مربـوط بـه  12مـاه گذشـته و ثانیـا برخی شـرکت ها چشـم انداز
بهبـود سـودآوری بـه صـورت عملیاتی یـا از محل فـروش موجـودی انبار یا
تسـعیر نـرخ ارز دارنـد که در ادامه بیشـتر توضیح می دهیم.

پیچیدیگهایتحلیلکبافق

مثلا معـادن بافـق که در بهار امسـال سـود فوق العـاده  491تومانی گزارش
کـرده ،از نظـر مقـدار تولیـد وضعیـت نزولـی دارد .امـا افزایش سـرمایه قابل
توجـه  1100درصـدی را در دسـتور کار دارد .ایـن شـرکت معمـوال عملکرد
یکنواختـی نـدارد .محصـوالت را انبـار کـرده و در برخـی فصـل هـا عملکرد
صفـر دارد و در مـاه بعـد بـه یـک بـاره فروش باالیـی را گزارش مـی کند .در
سـوی دیگـر قیمـت فلـز روی هـم در بـازار جهانـی بعـد از افت تـا محدوده
 2200دالر اکنون تا  2500دالر رشـد کرده و چشـم انداز رشـد بیشـتر هم

300/000

1/000/000

500/000

پوشش اپراکلینییک در بیمه تعاون :در طرحهای انفرادی بیمه تکمیلی تعاون پوشش پاراکلینیکی طبق جدول به سه دسته پاراکلینیکی گروه اول ،پاراکلینیکی گروه
دوم و پاراکلینیکی گروه سوم تقسیم میشود و سقف تعهد هریک از آنها را در جدول آوردهایم( .مبالغ به تومان است)

دارد .همه این ها باعث شـده که این سـهم در قیمت باالتر از  8هزار تومان
خریدارهـای قـوی داشـته باشـد .قیمتـی کـه با شـرایطی اصال باال نیسـت؛
شـرایطی کـه اوال سـود حـدودا  500تومان در هر فصـل قابل تکرار تا انتهای
سـال باشـد و افزایـش سـرمایه  1100درصـدی هـم به فرجام برسـد .رشـد
قیمـت هـای جهانـی هـم می توانـد به جذابیـت کبافق بیفزایـد .کبافق یک
خبـر دیگـر هـم دارد؛ طبـق برخـی اخبـار این شـرکت که فعلا محصوالت
اولیـه معدنـی (کنسـتانتره سـرب و روی) را صادر می کنـد برنامه هایی برای
تبدیـل آن بـه محصـول نهایی دارد .در مجموع به نظر می رسـد اخبار مثبت
در کبافـق بـر اخبار منفـی غلبه دارد.

فامسین ،یک گزارش و  2تحلیل مثبت و منیف

در سـوی دیگـر ،فاسـمین هـم وضعیت خاصـی دارد .طبق آخریـن گزارش
یـک محمولـه بـزرگ  150میلیـاردی شـرکت در بـازار صادراتـی برگشـت
خـورده و موجـب توقـف نماد شـرکت شـد .اما در سـوی دیگـر تحلیل گران
مـی گوینـد کـه ایـن به نفع فاسـمین اسـت چرا که مـی تواند محصـول در
قیمـت هـای باالتـر فعلـی بفروشـد .فاسـمین در هـر حال طی شـش ماهه
 130تومـان سـود سـاخته کـه بـه تنهایـی مـی توانـد از قیمت هـای فعلی
حمایـت کنـد .اگـر موجودی انبـار هم به فروش برسـد و قیمت های جهانی
هـم در سـطح فعلی حفظ شـود ،فاسـمین بـه راحتی می تواند حـدود 400
تومان سـود بسـازد و تا قیمت های  2هزار تومانی که توسـط برخی تحلیل
گـران مطـرح می شـود رشـد کند (بازدهـی حـدود  43درصد).

فمیل و فایرا؛ عملکرد اپیدار و قیمت های خوب

بـر عکـس دو نمـاد بـاال از گروه سـرب و روی که وضعیت متالطم و پیچیده
و البتـه مجموعـا مثبتـی دارنـد دو نمـاد از گروه مـس و آلومینیوم ،وضعیت
سرراسـت و پایـداری دارنـد .درباره ملی مس پیشـتر صحبت کـرده ایم؛ این
شـرکت طرح های توسـعه ای دارد و وضعیت سودسـازی مناسـبی هم دارد.
ایـن شـرکت ،بـا وجود عقبگرد نسـبی در تابسـتان نسـبت به بهـار ،در نیمه
اول امسـال  75تومـان بـه ازای هر سـهم سـود سـاخته اسـت که بـه راحتی
از قیمـت  540تومانـی فعلـی حمایـت مـی کنـد .قیمـت مـس هـم بعـد از
رشـدهای اخیـر بـه  6هـزار دالر نزدیـک شـده و در صـورت تـداوم میتواند
فملـی را تـا بیـش از  700تومـان رشـد دهـد .فایرا نیز کـه برعکس فملی در
تابسـتان عملکرد درخشـانی داشـته نسـبت قیمت به درآمد مناسـب دارد و
بسـیار بهتـر از فملی خرید می شـود.

P/E

قیمت

()ttm

(تومان)
23615

محصول

نام

نماد

آلومینیوم

آلومراد

فمراد

- 70

آلومینیوم

نورد آلومینیوم

فنوال

14

4204

آلومینیوم

آلومتک

فالوم

- 91

2552

آلومینیوم

آلومینیوم ایران

فایرا

4/9

6618

مس باهنر

فباهنر

7/6

15594

لوله و تسمه و مقاطع
مسی و برنجی
محصوالت مسی
روی
شمش روی
سرب و روی

ملی صنایع مس
ایران
سرمایه گذاری
مس سرچشمه
کالسیمین
ملی سرب و
روی ایران

پودر روی و محصوالت

صنعت روی

دیگر

زنگان

سرب و روی

باما

سرب و روی
سرب و روی
کنستانتره روی و
سرب
سرب و روی

معدنی دماوند
توسعه معادن
روی ایران
معادن بافق
فرآوری معدنی
ایران

فملی

4/9

5390

سرچشمه

6/7

5257

فاسمین

6/3

13997

فسرب

19/5

26063

زنگان

88/4

20861

کاما
کدما

6/8
60/5

14983
59359

کروی

12

7762

کبافق

-

82510

فرآور

14/5

53778

