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 5نکته که قبل از خرید بیمه بدنه ابید بدانید
تعویض قسـمت های آسـیب دیده خودرو بـه همراه هزینه
نجـات خـودرو تـا ۷۵درصـد قیمـت روز خودرو  ،بر اسـاس
شـرایط بیمـه نامه در شـرکت های مختلف بیمـه پرداخت
می شـود.
 -3آیـا امـکان انتقـال بیمـه بدنـه به شـخص دیگـر امکان
پذیر اسـت؟
بیمـه بدنـه بـرای خود شـخص اسـت و فرد مـی تواند بیمه
بدنـه را بـه شـخص دیگر و یـا خودروی دیگـر منتقل کند.
 -4آیا می توانم بیمه بدنه کوتاه مدت خریداری کنم؟

 -1خرید بیمه بدنه اجباری است؟
داشـتن بیمـه ثالـث اجبـاری اسـت ولـی خرید بیمـه بدنه
اختیـاری بـوده و هـر دارنـده خودرو می تواند برای داشـتن
پوشـش هـای بیشـتر و بـه انتخـاب خـود این بیمـه نامه را
خریـداری کند.
 -2خسـارت سـرقت کلـی در بیمـه بدنه چگونـه پرداخت
می شـود؟
خسـارت سـرقت کلی برای زمانی اسـت که کل خودرو به
سـرقت بـرود و اگـر تـا  ۶۰روز پیدا نشـود ،هزینـه تعمیر و

بیمـه بدنـه یـک بیمـه نامـه یک سـاله اسـت و نمـی توان
بیمـه بدنـه کوتـاه مـدت خریـداری کرد.
 -5بهتریـن بیمـه بدنـه خـودروی صفـر را از کجـا تهیـه
کنیم ؟
بهتریـن بیمـه بدنـه بـرای خـودروی صفر مـی تواند قیمت
مناسـب تریـن بیمه بدنه باشـد .شـرکت های بیمـه در این
زمینـه بـا هـم بسـیار رقابـت دارنـد و تخفیفات بیمـه بدنه
خـودروی صفـر را همـواره در نظـر مـی گیرند چـرا که می
داننـد شـما مراقـب خـودروی صفر به خوبی هسـتید!

آشنایی با وام های چند بانک و شرایط دریافت

کدام وام اب کدام رشایط؟
راحله شعبانی
روزنامهنگار

آن تـا  15میلیـون تومـان و بـاز پرداخـت  36ماهـه اسـت ،تنهـا وجود
یـک ضامـن معتبـر کافـی
توضیحات
شرایط وام
اسـت .البتـه ناگفتـه نماند که
گاهی بنـا به صالحدید رئیس
متغیر منوط به
سود
تعرفه بانک ملی
شـعبه ،تعداد ضامن ها ممکن
اسـت بـه دو نفر افزایـش یابد .سقف تسهیالت  15میلیون تومان
میـزان سـودی کـه بـرای این
 36ماهه
بازپرداخت
تسـهیالت از متقاضیان گرفته
شخص حقیقی
ضامن
می شـود متغیر اسـت به این
معنـا کـه ایـن مبلـغ کارمـزد
مدت
نیاز ندارد
ممکـن اسـت در شـهرهای
سپرده گذاری
مختلـف بـاال و پاییـن بـرود و
بـه صـورت مسـتقیم بـا تعرفـه بانک ملـی تعیین می شـود.

گاهـی انجـام کار بزرگـی را در نظـر داریـم .کاری کـه هزینههـای زیـاد و همـت بـاال میطلبـد .در قـدم اول ممکـن اسـت نداشـتن پول و سـرمای ه کافی مـا را از انجام کار دلسـرد کند ،امـا از قدیم
گفتنهانـد هـر مشـکلی را ه حلـی دارد .راه حـل قدمهـای خیلـی بـزرگ بـرای افـراد نوپـا ،وام اسـت .بانکها وامهایی با شـرایط متنـوع ارائه میکنند .هر فـرد با توجه به نیاز و شـرایط خـود میتواند
بهتریـن نـوع آن را انتخـاب کنـد .در ادامـه بـا برخـی از مهـم ترین انواع این وام ها آشـنا خواهیم شـد.

قبـل از هـر چیـز توجـه بـه این نکتـه ضروری اسـت که بـرای دریافت
برخـی از وامهـا تـا سـقف مشـخصی باید ضامـن اختیار کـرد .معموالً
شـرایط دریافـت وام و ضامـن دربـاره بانکهـای مختلـف و نـوع وام
متفـاوت اسـت امـا قانون ضمانت ثابت بـوده و درباره همـه وامها صدق
میکنـد .بهعنوانمثـال برخـی وامهـا نیازمنـد دو ضامـن دارای جـواز
کسـب یـا حرفـه دولتـی اسـت درحالیکـه برخـی وامهـا در ازای وام
سـفته میپذیرند .گذشـته از این برای هرکسـی مقدور نیست تا ضامن
شـخص دیگـری شـود ،توجـه به این نکته ضروری اسـت که شـخصی
را کـه بهعنـوان ضامـن برمیگزینیـم بایـد در درجـه اول بالـغ ،عاقل و
هوشـیار باشـد و در درجه دوم آشـنایی و تمیز بین دو شـخص مقروض
و قرض گرفته اسـت .شـرایط گرفتن وام فوری در بانک های مختلف،
متفـاوت اسـت و مشـتریان هـر بانک با توجه به شـرایط مطروح شـده
در قوانین هر بانک می توانند از تسـهیالت وام فوری بهره مند شـوند.

ابنکآینده

بانک آینده وام فوری خود را در قالب طرح « وام کاریز “ به مشتریانی
کـه اقـدام بـه افتتـاح یکـی از سـپرده هـای بلند مـدت کرده انـد اعطا
می کند.
سـقف دریافـت وام فـوری بانـک آینـده  ۴۰درصـد از مبلـغ سـپرده
گذاری شـخص اسـت.
نـرخ سـود تسـهیالت از  4.5درصـد تـا  ۱۰درصـد متناسـب با مبلغ
تسـهیالت درخواسـتی تعیین می شـود.
حداکثر مبلغ تسـهیالت  :تا سـقف  ۲۰درصد مبلغ اصل سـپرده با
نرخ سـود  ۴/۵درصد
حداکثر مبلغ تسـهیالت  :تا سـقف  ۳۰درصد مبلغ اصل سـپرده با
نرخ سـود  ۷درصد
حداکثر مبلغ تسـهیالت  :تا سـقف  ۴۰درصد مبلغ اصل سـپرده با
نرخ سـود  ۱۰درصد
شـرایط بازپرداخـت  :در صورتـی کـه بازپرداخـت تدریجی باشـد
در  ۲۴قسـط بـه صـورت ماهیانـه و درصورتـی کـه بازپرداخت یک جا
سررسـید حداکثـر  ۶ماهه.

ابنکصادرات

بانـک صـادرات ایـران وام فـوری خـود را در قالب « سـپرده کوتاه مدت
طـرح  ۶۷بـه مشـتریان خود اعطـا می کند.
سقف دریافت وام فوری بانک صادرات دو میلیارد ریال است.
حداقـل مبلـغ بـرای افتتاح حسـاب سـپرده کوتـاه مدت طـرح ، ۶۷
 ۵۰میلیـون ریال اسـت.
نرخ سـود سـپرده  ۷درصد سـالیانه و نرخ سـود تسـهیالت  ۶درصد
است.
شـما قادر خواهید بود در شـرایط نیاز حداکثر ظرف  ۴۸سـاعت ۸۰ ،
درصد آن را با نرخ  ۶درصد تسـهیالت دریافت کنید.

شرایط بازپرداخت :به صورت ماهیانه و با اقساط  ۳۶ماهه.

ابنکگردشگری

شـما در ایـن طـرح
 6درصد
سود سپرده
میتوانیـد بـا افتتـاح
 80درصد سپرده
بلندمـدت میزان تسهیالت
حسـاب
 4درصد
سود تسهیالت
یکسـاله و بـه پشـتوانه
 500میلیون
حسـاب سـپرده خـود ،سقف تسهیالت
تسهیالت دریافت کنید.
 60ماه
سقف اقساط
در واقـع در ایـن طـرح،
بلوکه شدن سپرده
ضامن
شـما بـا سـپردهگذاری
در بانـک گردشـگری میتوانیـد بـه میـزان سـپردهگذاری کـه انجـام
میدهیـد ،بـرای دریافـت تسـهیالت اقدام و ظـرف چنـد روز ،وام مورد
نیـاز خـود را از بانـک دریافـت کنیـد.
میـزان تسـهیالت دریافتـی شـما در این طـرح به مبلغ سـپردهگذاری
شـما در بانـک گردشـگری بسـتگی دارد .شـما بعـد از افتتاح حسـاب
بلندمـدت میتوانیـد ،تـا  80درصـد میـزان سـپرده خـود تسـهیالت
بگیرید .سـقف تسـهیالت پرداختی در طرح  64بانک گردشـگری 500
میلیون تومان تعیینشـده اسـت .در طرح  64بانک گردشـگری ،شـما
همزمـان بـا سـپردهگذاری ،امـکان دریافت تسـهیالت را هـم دارید .در
این طرح سـود سـپرده یکسـاله شـما با نرخ  6درصد سالیانه محاسبه
و پرداخـت خواهـد شـد .بـرای تسـهیالت دریافتـی در ایـن طـرح نیز،
نـرخ سـود  4درصـد تعیینشـده اسـت .در ایـن طـرح شـما میتوانید
تسـهیالت دریافتـی خود را در اقسـاط دلخـواه پرداخت کنیـد .درواقع
شـما میتوانید تا سـقف  60ماه ( 5سـال) که بهعنوان حداکثر اقسـاط
از سـوی بانـک تعیینشـده ،تعـداد اقسـاط خـود را بـه تعـداد دلخـواه
بـه بانـک بازپرداخـت کنید.شـما بـرای دریافـت تسـهیالت نیـازی به
ارائـه ضامـن نداریـد .درواقـع حسـاب سـپرده شـما ب ه عنـوان ضمانت
بازپرداخت اقسـاط از سـوی بانک بلوکه خواهد شـد و تا زمان تسـویه
کامل اصل و سـود تسـهیالت ،امکان برداشـت سـپرده خود را ندارید.

ابنکتجارت

بانـک تجارت بـا ارائ ه طرح
پیوند ایرانی
نام طرح
 24میلیون تومان
پیونـد ایرانی ،با مشـارکت میزان تسهیالت
 18درصد
فروشـگاههای زنجیـرهای سود تسهیالت
رفـاه ،تا  24میلیون تومان
 36ماه
سقف اقساط
تسـهیالت بـا نـرخ سـود
یک نفر کسر از حقوق
یا دو نفر ضامن مورد
ضمانت
18درصـد بـرای خریـد
تایید بانک
کاالی ایرانـی ارائه میکند.
طـرح پیونـد ایرانـی ،طرح تسـهیالتی اسـت که بـرای خریـد کاالهای
ایرانی در نظر گرفته شـده اسـت .در این طرح تسـهیالت خرید کاالی
سـاخت ایـران بـه مبلـغ  24میلیون تومان با سـود  18درصد و اقسـاط
 36ماهـه از طریـق فروشـگاههای زنجیـرهای رفـاه به متقاضیـان اعطا

پاسخ به  5سوال مهم درباره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

دوپینگ زیان دههای بورس
هفتـه قبـل شـاخص
جواد غیاثی
کل بـورس تهـران ،به
کارشناس بورس
طـور کلـی متعـادل
بـود و طـی روزهـای
مختلـف عمدتـا فشـار فـروش اندکـی بیشـتر از تقاضـای
خریـد بـود .همیـن وضعیـت در شـاخص کل هـم وزن
هـم برقـرار بـود بـا ایـن تفـاوت که فشـار خریـد اندکی بر
فـروش غلبـه داشـت .بـا ایـن حال زیر پوسـت بازار شـاهد
روندهـای مثبـت و منفـی قـوی در برخـی گـروه هـا مثل
گـروه بانکـی و خودرویـی بودیـم که عمدتا ناشـی از اخبار
افزایـش سـرمایه بود .تحوالتی کـه در روزهای میانی هفته
توانسـت گـروه خودرویـی را با صف خرید سـنگین و گروه
بانکـی را بـا صـف فـروش سـنگین مواجـه کند .بـه همین
خاطـر ایـن شـماره دخـل و خـرج را بـه موضـوع افزایـش
سـرمایه اختصـاص داده و بـه چند سـوال مهم آموزشـی و
تحلیلـی پاسـخ دادیم:
افزایـش سـرمایه چیسـت و چه آثار کالنی بـرای اقتصاد
و شـرکت ها دارد؟
چرا افزایش سرمایه برای سهامداران مهم است؟
آخریـن اخبـار و گمانـه ها دربـاره افزایش سـرمایه گروه
خـودرو چیسـت و کـدام نمادها جـذاب ترند؟
چه خبری و چرا گروه بانکی را صف فروش کرد؟
غیـر از بانکـی و خودرویـی کـدام گـروه هـا در معـرض
افزایـش سـرمایه اند؟

ابنکقرضالحسنهمهرایران

افزایـش سـرمایه ،صرفـا یـک عمـل حسـابداری اسـت
امـا آثـار واقعـی و عملکـردی هـم دارد .شـرکت هـا در
تاریخـی میـزان سـرمایه خـود را ثبـت و بـر اسـاس آن
سـهام منتشـر کـرده انـد .امـا در اثـر گـذر زمـان و تورم
هـای بـاال ،ارزش اسـمی دارایـی هـای شـان (بر اسـاس
پـول رایـج) افزایـش مـی یابـد امـا در ترازنامـه همـان
مقـدار قبلـی اسـت .افزایـش سـرمایه از محـل تجدیـد
ارزیابـی ،بـه حـذف اثر تورم مربوط اسـت .یعنی شـرکت
ارزش دارایـی هایـش را مجـدد بـرآورد کـرده و مقـدار
جدیـد را در ترازنامـه درج مـی کنـد .افزایش سـرمایه از
محـل تجدیـد ارزیابـی ایـن روزها بیشـتر به خاطـر فرار
اسـت قواعـد مـاده  141قانـون تجـارت انجام می شـود.
هـم اکنـون خودروسـازان مشـمول ایـن مـاده هسـتند.
االن سـایپا حـدود سـه برابـر و ایـران خودرو حـدود 10
برابـر سـرمایه ثبـت شـده زیـان انباشـته دارنـد! یعنـی
بـرای تامیـن نظـر مـاده  141بایـد ایـران خـودرو حدود
 20برابـر و سـایپا حـدود شـش برابـر افزایـش سـرمایه
بدهنـد (البتـه به شـرط این کـه دارایی های شـان واقعا
ایـن مقـدار ارزش داشـته باشـد .عالوه بر فرار از شـمول
مـاده  ،141افزایـش سـرمایه فوایـد دیگـری هـم دارد.
دسـت شـرکت ها در دریافت تسـهیالت بازتر می شـود
و بنابرایـن تامیـن سـرمایه در گـردش راحت تـر خواهد
بـود .ضمـن آن کـه ارزش ثبتـی بـه ارزش روز نزدیـک
مـی شـود .مجمـوع ایـن هـا مـی تواند به کمک شـرکت

خواهـد شـد .طبـق اعالم بانک تجـارت زمان آغاز اجـرای طرح پیوند
ایرانـی از 12مردادمـاه اسـت و مقـرر شـده تـا حداکثـر  30روز بعـد
از ثبـت درخواسـت متقاضیـان ،تسـهیالت پرداخـت شـود .متقاضی
میتواند در سـایت فروشـگاه رفاه با ثبت مشـخصات شناسـنامهای و
انتخـاب کاالهـای مـورد نیـاز و شـعبه عامـل ،معرفینامه را از سـایت
دریافـت و بـه همـراه پیشفاکتور به شـعبه بانک مراجعه کند شـعبه
بانـک تجـارت موظـف اسـت ظـرف  30روز اقدامات اعتبارسـنجی را
انجامدهـد و رقـم تسـهیالت را بـه حسـاب فروشـگاه زنجیـرهای رفاه
واریـز کنـد و برگـه معرفینامـه پرفـراژ شـده از سـوی بانـک را بـه
فروشـگاه تحویل دهد و کاالی خود را تحویل بگیرد .معرفیشـدگانی
کـه در مـدت  30روز نتواننـد مـدارک را تکمیـل کننـد ،بـه صـورت
مکانیزه از سـوی سـامانه پیوند ایرانی حذف خواهند شـد .متقاضیان
تسـهیالت خریـد کاالی ایرانـی طـرح پیونـد ایرانـی بـرای دریافـت
تسـهیالت بایـد وثیقههـا و تضمینهـا را کـه برای طرح پیونـد ایرانی
در نظـر گرفتـه شـده بـه بانـک ارائـه کننـد .طبـق قوانیـن و مقررات
ایـن طـرح ،متقاضـی تسـهیالت بایـد یک نفـر ضامن با گواهی کسـر
از حقـوق یـا دو نفـر ضامـن مـورد تایید بانـک را معرفی کنـد .فروش
کاالهـای ایرانـی در ایـن طرح از طریق فروشـگاههای زنجیـرهای رفاه
انجـام میشـود و در همیـن زمینـه رسـول محمـدی مدیرعامـل این
شـرکت گفته اسـت :بـا توجه بـه ظرفیتهای گسـترده بانک تجارت
و فروشـگاههای زنجیـرهای رفـاه و طیـف عظیـم مشـتریان دو طرف،
امـکان توسـعه همکاریهـا در سـطوح بسـیار باالتـر فراهم اسـت.

یکـی از شـرایط ارائـه تسـهیالت بـه متقاضیـان ایـن وام داشـتن حق
امتیـاز صاحبـان سـپرده در ایـن بانـک اسـت .بـه ایـن معنا کـه افراد
بـا سـپرده گـذاری در بانـک دارای امتیـاز برای گرفتن وام می شـوند و
بسـیار روشـن اسـت که وام به کسـانی تعلق می گیرد که بیشـترین
امتیـاز را دارنـد .در ایـن زمینه بانک قرض الحسـنه مهـر ایران مبادرت
به تنظیم ضرایب امتیازی با توجه به مدت انتظار هریک از مشـتریان
بـه منظـور اولویـت بنـدی در اعطـای تسـهیالت کـرده اسـت کـه بـا
توجه به امتیاز مشـتری به موجب میانگین حاصله در حسـاب ،مبلغ
تسـهیالت قابل اسـتفاده و میزان اقسـاط ماهانه ،در قسـمت راهنمای
مشـتریان قابـل مشـاهده اسـت .متقاضیـان مـی توانند بـا مراجعه به
قسـمت «محاسـبه تسـهیالت امتیازی»و درج مبلغ تسـهیالت مورد
نیـاز و نـرخ کارمـزد بـه همـراه تـوان بازپرداخت مبلغ قسـط ماهانه و
انتخـاب مـدت ماه کسـب میانگین مدنظر(کمتر از شـش مـاه یا باالتر
از شـش ماه) ،از میزان حداقل های الزم برای بهره مندی از وام قرض
الحسـنه این بانک مطلع شـوند.
مشـتریانی که توانایی ایجاد میانگین های حسـاب باالتری را داشـته
باشـند ،مـی تواننـد از اولویت دریافت تسـهیالت در فاصله زمانی کوتاه
تـری بـرای کسـب میانگین حسـاب (به طـور مثال  ۳تا  ۶ماه) حسـب
انتخـاب خـود ،از تسـهیالت این بانک بهره مند شـوند.
مشـتریانی که توانایی ایجاد میانگین های حسـاب کمتری را داشـته
باشـند ،می توانند از اولویت دریافت تسـهیالت در فاصله زمانی طوالنی
تری برای کسـب میانگین حسـاب (به طور مثال  ۷تا  ۱۲ماه) حسـب
انتخاب خود ،از تسـهیالت این بانک بهره مند شـوند.
مشـتریانی کـه قـادر به پرداخت ماهانه اقسـاط بیـش از پنج میلیون
ریـال باشـند ،مـی تواننـد از مـدت بازپرداخـت اقسـاط کوتاه تـری (به
طور مثال  ۱۸تا  ۳۶ماه) حسـب انتخاب خود ،از تسـهیالت این بانک
بهره مند شـوند.
مشـتریانی کـه قـادر به پرداخت ماهانه اقسـاط کمتـر از پنج میلیون
ریـال باشـند ،مـی تواننـد از مدت بازپرداخت اقسـاط طوالنـی تری (به
طور مثال  ۳۰تا  ۶۰ماه) حسـب انتخاب خود ،از تسـهیالت این بانک
بهره مند شـوند.
مثـال  :مشـتری مـی توانـد با کسـب میانگین شـش ماهه در حسـاب
خـود بـه میـزان  ۵۰میلیون ریال ،حدودا ً از یکی از تسـهیالت قابل ارائه
بـه شـرح زیر بـه انتخاب خود اسـتفاده کند:
 ۱۵۰ -۱میلیـون ریـال تسـهیالت بـا بازپرداخـت شـش ماهـه و نـرخ
کارمـزد  ۴درصـد
 ۵۰ -۲میلیـون ریـال تسـهیالت با بازپرداخت  ۱۸ماهـه و نرخ کارمزد
 ۴درصد
 ۱۲۰ -۳میلیـون ریـال تسـهیالت بـا بازپرداخت شـش ماهـه با نرخ
کارمـزد  ۲درصد
 ۵۰ -۴میلیون ریال تسهیالت با بازپرداخت  ۱۱ماهه و بدون کارمزد

بانکها وامهایی با
شرایط متنوع ارائه
میکنند .هر فرد
با توجه به نیاز و
شرایط خود میتواند
بهترین نوع آن را
انتخاب کند .در این
گزارش با برخی از
مهم ترین انواع این
وام ها آشنا خواهیم
شد

ابنکمیل

برای گرفتن تسـهیالت از بانک ملی در شـرایط اضطراری ،شـما نیاز به
سـپرده گـذاری طوالنـی مدت نداریـد .برای گرفتن این وام ،که سـقف

و اقتصاد(طبـق برخـی نظـرات اقتصـادی) بیایـد.
هنگام افزایش سـرمایه ،ارزش بازار شـرکت تغییر نمیکند
و تنهـا ارزش اسـمی (ثبتـی یـا دفتـری) تغییـر مـی کند.
بـا افزایـش تعـداد سـهام (ناشـی از افزایش سـرمایه ثبتی)
قیمـت سـهم کاهـش می یابـد تا ارزش بـازار ثابـت بماند.
بنابرایـن در نـگاه اول بـرای سـهامدار فرقـی نمـی کنـد و
سـودی از افزایـش سـرمایه عایـدش نمـی شـود؛ چـرا که
تعـداد سـهامش زیـاد اما به همان نسـبت قیمت سـهامش
کـم مـی شـود .امـا نکته مهـم این اسـت که دربـاره برخی
شـرکت هـا بعـد از افزایش سـرمایه ،قیمت بسـیار کم می
شـود .آن قـدر کـم کـه بـازار آن را ناچیـز و بسـیار ارزان
مـی دانـد و بنابرایـن تصمیـم بـه خریـد مـی گیـرد .مثال
اگـر ایـران خـودرو هـم اکنـون  20برابـر افزایـش سـرمایه
بدهـد ،قیمتـش بـه زیـر  40تومـان مـی رسـد! بـه همین
خاطـر معمـوال قبل از افزایش سـرمایه قیمت نمادها رشـد
مـی کنـد تـا جایـی کـه قیمـت بعـد از افزایـش سـرمایه
(اصطالحـا قیمـت تئوریـک) به یـک مقدار معقول برسـد.
سـود سـهامداران از ایـن محـل اسـت و بـه همیـن خاطـر
شـرکت هـای دارای ظرفیـت افزایـش سـرمایه مورداقبال
بـازار قـرار مـی گیرند.

افزایش رسمایه خودرویی ها؛ از خرب ات شایعه

آخریـن وضعیـت زیـان انباشـته و سـرمایه ثبتـی سـه
خودروسـاز کشـور در جدول زیر آمده اسـت .همه مشمول
ماده  141هسـتند و برای خروج از این شـرایط می توانند
افزایـش سـرمایه بدهند .مسـئوالن شـرکت ها هـم بر این
موضـوع صحـه گذاشـته انـد ( قائـم مقام مدیرعامل سـایپا
در خـرداد امسـال تصریـح کرده و مدیرعامل ایـران خودرو
هـم هفتـه قبـل نامـه ای مبنی بر لـزوم این موضـوع صادر
کـرده اسـت) .بنابرایـن اصـل موضـوع افزایـش سـرمایه

قطعـی اسـت امـا دربـاره میـزان آن فقـط شـایعاتی وجود
دارد .برخـی مـی گوینـد ایـران خـودرو ظرفیـت افزایـش
سـرمایه هـزار درصـدی دارد .برخـی هم مـی گویند ارزش
دارایـی هـای خودروسـازان بسـیار بیشـتر از ارزش ثبتی و
حتـی ارزش بـازار آن هاسـت و ظرفیـت افزایـش سـرمایه
قابـل توجهـی دارنـد .در اثـر شـایعاتی کـه هـر چنـد وقت
یـک بـار منتشـر مـی شـود ،سـهام این گـروه ها رشـد می
کنـد و بعـدا دوباره درگیر اصالح می شـوند .ریسـک ماجرا
همیـن اسـت کـه ایـن روزها شـایعات میـدان دار اسـت و
شـرکت هـا هنـوز ارزیابـی و درخواسـت رسـمی افزایـش
سـرمایه و میـزان آن را ارائـه نکـرده اند(عمدتـا در حـال
ارزیابـی انـد) .وگرنـه اصـل موضـوع افزایـش سـرمایه در
اقتصـاد تورمـی مـا ،ضـروری و مفید اسـت.

چرا ابنیک ها صف فروش شدند؟

برعکـس خودرویـی هـا کـه طـی هفتـه قبـل بـه خاطـر
انتشـار نامـه مدیرعامـل ایـن شـرکت بـه مسـئول ویـژه
افزایـش سـرمایه ،صـف خریـد شـدند ،بانکـی هـا اخبـار
مثبتی نداشـتند .معاون نظارتـی بانک مرکزی ضمن تایید
امـکان افزایش سـرمایه بانـک ها ،برخـی محدودیت ها در
ایـن خصـوص را تشـریح کـرد .مثال امالکی کـه بانک ها با
سـپرده هـا ( و نـه دارایـی خود) خریده اند و نوعی سـرمایه

گـذاری محسـوب می شـود نمـی تواند در ارزیابـی افزایش
سـرمایه لحـاظ شـود .چرا که صرفـا متعلق به سـهامداران
نیسـت و سـپرده گـذاران بانـک هـا هـم در آن شـریکند.
حنیفـی البتـه تصریح کـرده کـه افزایش سـرمایه از محل
مطالبـات ،سـود انباشـته و آورده نقـدی و تسـعیر ارز مجاز
اسـت امـا خبـر عنـوان شـده ،مجموعـا منفی تلقی شـد و
بسـیاری بانکـی هـا را صـف فـروش کرد.

هسم را به خاطر افزایش رسمایه ،بخریم؟

سـخن آخر این که افزایش سـرمایه بد نیسـت بلکه گاهی
الزم و مفیـد هـم هسـت و خریدن سـهم بـه خاطر افزایش
سـرمایه هـم بـد نیسـت .چـرا کـه الزم نیسـت همیشـه
شـرکتی را بـه خاطر سودسـازی اش بخریـد بلکه می توان
بـه خاطـر ارزش دارایـی هایـش خریـد کرد (مگـر این که
در مقطعی توان سودسـازی از این سـرمایه را ندارد) .اما آن
چـه بد اسـت شـایعات اسـت و بـازاری که به این شـایعات
دامـن مـی زنـد و قیمـت سـهم هـا را حبابی می کنـد .در
ایـن شـرایط ریسـک بسـیار باالسـت .بنابرایـن الزم اسـت
یـک بخـش محـدود و مشـخص از دارایی تان را بر اسـاس
چشـم انداز افزایش سـرمایه ،سـرمایه گذاری کنید و بقیه
را در سـهم هـای بنیادیـن بـا قابلیت سودسـازی مناسـب
سـرمایه گذاری کنید.

زیان انباشته

سرمایه
ثبت شده

نسبت افزایش سرمایه
موردنیاز بر اساس ماده 141

زیان انباشته تا
انتهای بهار 98

زیان عملیاتی
در تابستان 98

نسبت زیان به
سرمایه ثبت شده
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