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حمایت از راننده مقرص در قانون جدید بیمه شخص اثلث
در قانـون قبلـی خسـارت وارد شـده از قبیـل دیـه یـا ارش جـرح و هزینه
معالجـه بـه شـخص مقصـر یـا مسـبب حادثه رانندگـی تعلق نمـی گرفت.
امـا در قانـون جدیـد بـه واسـطه حمایـت بیشـتر از کانـون خانـواده ایـن
مهم میسـر شـده اسـت.
بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل بیمـه مرکزی ،بر
اسـاس ماده  ۳قانون بیمه اجباری خسـارت وارده به شـخص ثالث مصوب
 ،۱۳۹۵دارنده وسـیله نقلیه مکلف اسـت برای پوشـش خسـارتهای وارد

شـده بـه راننـده مسـبب حادثـه ،حداقـل بـه میزان دیـه مرد مسـلمان در
مـاه غیـر حـرام بیمه حـوادث اخذ کند.
نحوه محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر
مبنـای محاسـبه میـزان خسـارت قابل پرداخـت به راننده مسـبب حادثه،
معـادل دیـه فـوت یـا دیـه یـا ارش جـرح در فـرض ورود خسـارت بدنـی
بـه مـرد مسـلمان در مـاه غیـر حـرام و هزینـه معالجـه آن اسـت .بنابراین

براسـاس قانـون مذکـور کـه بـه تایید شـورای محتـرم نگهبان نیز رسـیده
اسـت ،مبنای محاسـبه و پرداخت خسـارت به راننده مقصر حادثه (دارای
گواهـی نامـه رانندگـی معتبـر) مبلـغ دیـه مـاه غیـر حـرام اسـت .البتـه
چنـان چـه دارنـده وسـیله نقلیـه در زمـان خرید بیمـه نامه سـرمایه بیمه
حـوادث را باالتـر از دیـه مـاه غیـر حـرام تعییـن کـرده و حق بیمـه آن را
پرداخـت کـرده باشـد در محاسـبه مبلـغ خسـارت ،ایـن سـرمایه ملاک
عمـل خواهـد بود.

هنرمندان ،نویسندگان و خبرنگاران چگونه میتوانند سختی کار خود را جبران کنند؟

بیمه ای برای اهایل فرهنگ و هرن

هنرمنـدان جزو اقشـار
راحله شعبانی
آسـیبپذیر جامعـه به
نویسنده
شـمار میرونـد .طیـف
گسـتردهای از آدمهـا هسـتند که با وجود داشـتن روحیه
لطیـف ناگزیـر بـه تحمـل سـختیهای زندگـی از جملـه
هزینههـای بـاالی زندگیانـد .آنهـا همـواره از سـوی
بیمههـا مـورد بیمحبتـی و بیتوجهـی قـرار گرفتهانـد.
خوشـبختانه طـی سـالهای گذشـته وضعیـت بیمـهای
ایـن گـروه از افـراد جامعـه بهبـود پیـدا کـرده اسـت.
بیمـه هنرمنـدان بیمـهای اسـت کـه میتوانـد در رابطه با
هنرمنـدان کشـورمان به خوبی عمل کنـد و درصد زیادی
از مشـکالت موجـود بـر سـر راه آن هـا را حـل کنـد .در
ایـن مقالـه بایدهـا و نبایدهای ایـن بیمه را با هم بررسـی
خواهیـم کرد.
بـه منظـور تعمیـم و گسـترش پوشـش بیمـه بـه آحـاد افـراد
جامعـه و در اجـرای قانـون تاکنـون گروههـای زیـادی از اقشـار
جامعـه ازجملـه نویسـندگان ،روزنامـه نـگاران ،خبرنـگاران و
هنرمنـدان تحـت پوشـش مقـررات مربـوط بـه بیمـه صاحبـان
حـرف و مشـاغل آزاد قـرار گرفتهانـد.
نویسـندگان و خبرنـگاران از جملـه گروههایـی هسـتند کـه از
 ۲۶شـهریور سـال  ۶۹در شـمار مشـموالن بیمه صاحبان حرف
و مشـاغل آزاد قـرار گرفتنـد .براسـاس توافـق نامه میـان وزارت
فرهنگ و ارشـاد اسلامی ،موسسـه کمک به توسـعه فرهنگ و
هنـر و سـازمان تامیـن اجتماعـی ،نویسـندگان و پدیدآورندگان
کتـاب از تاریـخ  ۱۱آذر سـال  ۸۱در قالـب قانـون بیمه صاحبان
حـرف و مشـاغل آزاد  ،بـر حسـب معرفـی مرجـع مربـوط نـزد
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بیمه شـده اند.
موسسـه یـاد شـده بـه عنـوان نماینـده وزارت فرهنگ و ارشـاد
اسلامی امـور مربـوط به شناسـایی ،معرفـی افراد واجد شـرایط
را انجام داده و برهمین اسـاس مؤسســه متعهد شـده به میزان
۱۰درصـد حداقل دستمــزد مصوب شـورای عالـی کار را در هر
سـال بابـت حـق بیمـه به عنـوان کمـک وزارتخانه مذکـور برای
هـر یـک از بیمـه شـدگان به سـازمان تامین اجتماعـی پرداخت
کند.علاوه بـر نویسـندگان و پدیدآورنـدگان کتـاب ،گروههـای
بیشـتری از جملـه هنرمنـدان رشـتههای سـینمایی ،موسـیقی،
تئاتـر و هنرهـای تجسـمی شـامل نقاشـی ،طراحی ،گرافیسـت،
خوشنویسـی ،نگارگری ،مجسـمه سـازی ،تذهیب و نویسندگان
مطبوعـات و خبرنـگاران ،عکاسـان حرفهای ،نویسـندگان کتاب،
مولـف و مترجـم و شـاعران و مورخیـن نیـز تحـت پوشـش و
مشـمول اسـتفاده از مزایـای مقـرر در توافـق نامه قـرار گرفتند.

متقاضـی بـرای انجـام معاینـات پزشـکی معرفـی مـی شـود در
صورتـی کـه :
الـف  :از کار افتـاده کلی تشـخیص داده شـود و سـابقه کمتر از
یک سـال باشـد قرارداد با نرخ  %12و اگر یک سـال یا بیشـتر
باشـد قـرارداد بـا نرخ  %14منعقد می شـود.
ب  :در صورتـی کـه متقاضـی از کارافتـاده کلـی نباشـد قرارداد
بـا نـرخ  %18منعقد می شـود.

در اجـرای قانـون هدفمندسـازی یارانههـا و در راسـتای تعمیـم
و گسـترش امـر بیمـه ،نویسـندگان ،روزنامهنـگاران ،خبرنگاران
و ...بـا بهرهمنـدی از کمـک دولـت بـه میـزان حـق بیمـه کامل
(بـا نـرخ ۲۷درصـد) بر اسـاس حداقل دسـتمزد مصوب شـورای
عالـی کار بابـت بخشـی از حق بیمه که از محـل منابع حاصله از
هدفمندسـازی یارانهها توسـط سـازمان هدفمندسـازی یارانهها
تأمین میشـود تا سـقف سـهمیه اختصاص یافته تحت پوشـش
تعهـدات قانونـی مربـوط به بیمـه صاحبان حرف و مشـاغل آزاد
قـرار گرفتهاند.
حداکثـر سـن بـرای پذیـرش درخواسـت و عقـد قـرارداد بیمـه
بـرای هنرمنـدان بـرای مـردان و زنـان  ۵۰سـال تمام اسـت که
در غیـر ایـن صـورت متقاضی بایـد برابر مازاد سـنی مقرر دارای
سـابقه پرداخـت حـق بیمه نزد سـازمان تامین اجتماعی باشـد.

ضوابط و مقررات ممشولین طرح بیمه اتمین
اجمتاعی در یک نگاه

پـس از معرفـی از سـوی معاونـت هـای تخصصـی ذی ربـط،
صنـدوق اعتبـاری هنـر طبـق ضوابـط و شـرایط زیـر اقـدام بـه
بیمـه هنرمنـدان مـی کنـد.

عضویت در صندوق اعتباری هرن

نرخ حق بیمه هرنمندان

سـه نـرخ حـق پرداخت بیمـه برای بیمـه هنرمنـدان پیشبینی
شـده اسـت کـه بـر اسـاس انتخـاب هـر کـدام ،از حمایتهـای
سـازمان تامیـن اجتماعـی برخـوردار مـی شـود .نـرخ ۱۴درصد
( ۱۲درصـد سـهم بیمـه شـده  ۲ +درصـد سـهم دولت ) شـامل
بازنشسـتگی و فـوت بعـد از بازنشسـتگی اسـت .نـرخ  ۱۶درصد
( ۱۴درصـد سـهم بیمـه شـده  ۲ +درصـد سـهم دولت ) شـامل
بازنشسـتگی و فوت قبل و بعد از بازنشسـتگی و نرخ  ۲۰درصد
( ۱۸درصد سـهم بیمه شـده  ۲ +درصد سـهم دولت ) شـامل
بازنشسـتگی ،فـوت و از کارافتادگی اسـت.
در خصـوص دسـتمزد مبنـای پرداخـت حق بیمه نویسـندگان،
روزنامهنـگاران و هنرمنـدان بایـد گفـت ،اگـر سـابقه پرداخـت
حـق بیمـه قبلـی ایـن گـروه از افـراد کمتـر از پنـج سـال تمـام
اسـت ،میتواننـد درآمـد مبنـای پرداخـت حـق بیمـه خـود را
بیـن  ۱/۲حداقـل دسـتمزد مصوب شـورای عالـی کار و حداکثر
دسـتمزد مصـوب زمـان درخواسـت انتخـاب کنند.
در صورتـی کـه بیـش از پنـج سـال سـابقه پرداخـت حـق بیمه
دارنـد ،میتواننـد درآمـد مبنـای پرداخـت حـق بیمـه خـود را
بیـن  ۱/۲حداقـل دسـتمزد مصوب شـورای عالـی کار تا حداکثر
میانگیـن دسـتمزد آخریـن  ۳۶۰روز قبل از ثبـت تقاضا انتخاب
کنند .
ایـن گـروه از بیمهشـدگان و افـراد تحـت تکفـل قانونـی آنـان
مـی تواننـد بـا پرداخـت حـق سـرانه درمـان مصـوب هیئـت
محتـرم وزیـران بـه تعـداد افراد تحـت تکفل با دریافـت دفترچه
درمانـی از تمامـی امکانـات مراکـز درمانی ملکی سـازمان تامین
اجتماعـی در سراسـر کشـور و نیـز امکانـات مراکـز تشـخیصی،
درمانـی و دارویـی طـرف قـرارداد ایـن سـازمان اسـتفاده کنند.
میـزان سـهم بیمـه شـده از هزینـه درمـان کـه فرانشـیز نامیده

میشـود ،بـرای خدمـات پزشـکی سـرپایی  ۳۰درصـد و بـرای
خدمات درمانی بسـتری  ۱۰درصد اسـت.بیمه مشـموالن واجد
شـرایط از تاریـخ ثبـت تقاضا در هریک از شـعب سـازمان تامین
اجتماعـی شـروع میشـود .در صورتـی کـه پرداخـت حـق بیمه
از طـرف بیمـه شـده متوقـف شـود و بیـن تاریخ قطـع پرداخت
حـق بیمـه و پرداخـت مجـدد بیـش از سـه مـاه فاصلـه ایجـاد
نشـده باشـد بیمـه شـده میتوانـد حـق بیمـه معوقـه را بـه این
سـازمان پرداخـت کنـد در غیـر ایـن صـورت ارتباط بیمه شـده
بـا سـازمان تامیـن اجتماعـی قطع و ادامـه بیمـه وی موکول به
تسـلیم درخواسـت مجـدد و موافقـت سـازمان خواهـد بود.

معاینات پزشیک

بـا متقاضیـان بـا نـرخ %12

بـدون انجـام معاینات پزشـکی ،

قـرارداد منعقـد می شـود.
متقاضیان با نرخ : %14
الـف :در صورتـی کـه متقاضـی کمتـر از یـک سـال سـابقه
داشـته باشـد بـرای انجـام معاینـات معرفی می شـود چنان چه
از کارافتـاده کلـی تشـخیص داده شـود قرارداد با نـرخ  %12در
غیـر ایـن صـورت قـرارداد بـا نـرخ  %14منعقـد می شـود.
ب  :در صورتـی کـه سـابقه متقاضـی یـک سـال و بیـش از
یـک سـال باشـد  ،بـدون انجـام معاینـات قـرارداد  %14منعقد
میشـود.
متقاضیان با نرخ : %18

نویسندگان،
پدیدآورندگان
کتاب  ،هنرمندان
سینما،موسیقی،تئاتر
و هنرهای تجسمی
نقاشی،طراحی،
گرافیست،خوشنویسی،
نگارگری،مجسمه
سازی ،تذهیب و
نویسندگانمطبوعات
و خبرنگاران ،عکاسان
حرفهای،نویسندگان
کتاب ،مولف و مترجم
و شاعران و مورخین
تحت پوشش مزایای
مقرر در توافق نامه
قرارمیگیرند

متقاضی باید حداقل  18سال سن داشته باشد.
حداکثـر سـن بـرای درخواسـت و عقـد قرارداد بـرای مردان و
زنـان  50سـال اسـت ،چنـان چـه سـن متقاضی بیش از سـنین
یـاد شـده باشـد ،پذیـرش درخواسـت وی وابسـته بـه دارابـودن
سـابقه پرداخـت حقبیمـه قبلـی بـه میـزان برابـر مـدت مـازاد
سـنی مقـرر خواهـد بـود .کسـانی کـه حداقل  10سـال سـابقه
پرداخـت حـق بیمه دارند از اعمال شـرط سـنی معاف هسـتند.

مدارک و رشایط الزم برای بیمه نویسندیگ

ارسـال دو عنـوان کتـاب در زمینـه بـزرگ سـال و یک عنوان
کـودک و نوجـوا ن بـه همـراه فرم اعلام وصول
دو برگ کپی شناسنامه فرد اصلی از تمام صفحات
دو برگ کپی صفحه اول شناسنامه افراد تحت تکفل
تکمیل برگ استفاده از تسهیالت بیمه تامین اجتماعی
دو برگ کپی کارت ملی فرد اصلی

رشایط استفاده از بیمه خربنگاری

معرفی نامه از نشریه
مراجعـه بـه سـایت  www.saman-gov.irو ثبـت نـام و ثبـت
آثار و مسـتندات خبری (در آثار ثبت شـده باید لوگوی نشـریه
یـا خبرگـزاری مشـخص باشـد در غیـر ایـن صورت باید توسـط
نشـریه مهر شود)
در صورتـی کـه در مـدت  ۲سـال حداقـل  ۲۵اثر(ماهـی یـک
اثر)ثبـت شـود و بـا داشـتن معرفی نامه از نشـریه مـی توانند از
خدمـات بیمـه خبرنگاری اسـتفاده کنند.
درصورتـی کـه از دو سـال قبـل هـم آثـاری داشـته ایـد مـی
توانیـد در سـامانه ثبـت کنیـد.

 ۳سناریوی پیش روی بورس

بازار با سناریوهای احتمالی سیاسی پیش رو چگونه مواجه می شود؟
بـورس کـه هفته دوم
جواد غیاثی
دیمـاه را بـا رشـد
کارشناس بورس
حـدود  23هـزار
واحـدی پشـت سـر
گذاشـته بود ،هفته قبل دچار یک ریسـک سیسـتماتیک
شـد و حـدود  30هـزار واحـد سـقوط کـرد .همـان طور
کـه طـی هفتـه هـای قبـل (از ابتدای آذر تـا  10دی) به
دلیـل غلبـه جـو روانی ناشـی از تزریق نقدینگی و رشـد
بـی محابـای قیمـت هـا و شـاخص ،تحلیـل کار سـختی
بـود ،اکنـون هـم بـه دلیـل غلبه هیجـان ناشـی از تنش
هـای ناشـی از تـرور سـردار شـهید سـپهبد سـلیمانی،
تحلیل کار سـختی اسـت .البته اصول مدیریت سـرمایه
و ریسـک ،اتفاقـا بـرای ایـن روزها هـم درس هایی دارد.
اصولـی بـرای همه روزهـا؛ از صف خریـد تا صف
فر و ش
هفتـه قبـل دربـاره ایـن اصول صحبـت کردیـم و برخی
قواعـد را تشـریح کردیـم .همـان قواعـد برای ایـن روزها
هـم کـه جهـت بـازار بـه شـدت معکـوس اسـت برقـرار
اسـت؛ مثلا تخصیـص دادن حجم باالیی از سـبد دارایی
بـه سـهم هـای نقـد شـونده و دارای حمایـت بنیادیـن
بسـیار مهـم اسـت .رعایـت تنـوع هـم ضـروری اسـت
تـا حداقـل ریسـک غیـر سیسـتماتیک از بیـن بـرود.
همچنیـن رصـد بـازار و تحـوالت و گرفتـن تصمیـم بـه
موقـع نیـز ضـروری اسـت .عالوه بـر آن رصد تک سـهم
هـای موجود در فهرسـت رصد و بررسـی رفتـار بازیگران
هـم مهـم اسـت.با فـرض رعایـت ایـن اصـول ،حـال می
تـوان بـر اسـاس سـناریوهای موجود و سـنجش احتمال
وقـوع هـر کـدام ،درباره حفظ سـبد یا تغییـر ترکیب آن
تصمیـم گرفـت .در ادامـه به سـه سـناریوی مطرح پیش

روی بـازار مـی پردازیم.
تشدید تنش ها و جنگ
بدبینانـه تریـن سـناریو آن اسـت کـه واکنـش هـا بـه
صـورت سـریالی ادامـه یابـد و بـه جنـگ منجـر شـود.
سـناریویی کـه البتـه کمتریـن احتمـال را هـم دارد.
تاکنـون هیـچ یـک از بازارهای جهانی ،چنین سـناریویی
را جـدی نگرفتنـد و همـواره بعـد از هـر تنـش تنها یک
نوسـان موقـت و غیرپایـدار را ثبـت کـرده انـد .بـازار ارز
در داخـل هـم بـه هیـچ وجـه چنیـن فرضـی را محتمل
ندانسـته اسـت .علـت اصلـی هم آن اسـت که سـران هر
دو کشـور صریحـا اعلام کـرده انـد کـه به دنبـال جنگ
نیسـتند و تحلیـل منافـع هـم ایـن موضـوع را تایید می
کنـد .سـخنرانی چهارشـنبه شـب ترامـپ احتمـال ایـن
سـناریو را بسـیار کاهـش داده اسـت مگـر این کـه اتفاق
جدیدی رخ دهد.
خاتمه تنش ها و بازگشت به مدار صفر
سـناریوی دیگـر ایـن اسـت کـه بـا انتقـام کشـور در
عملیـات بامـداد چهارشـنبه ،بـه مـرور تنش هـا تخفیف
یابـد و روابـط بـه قبـل از حادثـه اخیر بازگـردد .واکنش
منفعالنـه آمریکایـی ها در چهارشـنبه شـب این سـناریو
را تقویـت کنـد .بازارهـا هـم یـک برداشـت روشـن از
سـخنرانی ترامـپ داشـتند و آن عقب نشـینی بـود .نرخ
نفـت و طلا در بازارهای جهانـی ریخت و در بازار داخلی
هـم ارز سـقوط کـرد .در این حالت می تـوان انتظار یک
رالـی هـم بـرای بازار سـهام را داشـت.
نه جنگ و نه بازگشت به نقطه صفر
اگرچـه احتمـال تشـدید تنـش هـا بسـیار کاهـش یافته

اسـت امـا بـرای میـان مـدت بایـد سـناریویی را در نظر
داشـت که سـطحی از ریسـک سیسـتماتیک بر سر بازار
بمانـد .مثـل فضایـی که بعـد از برخی حمالت بـه پایگاه
هـای آمریکایـی و همچنیـن حمله به سـفارت آمریکا در
عـراق وجـود داشـت .در ایـن حالـت ،یـک فرضیـه ایـن
اسـت کـه بازار سـرمایه ،بـا توجه به حبابی بـودن برخی
نمادهـا ،در کوتـاه مـدت همچنـان شـاهد غلبـه فـروش
باشـد و بـه اصلاح ادامـه دهـد .امـا بعـد از آن متعـادل
شـده و بـه مـرور بـه مـدار قبلـی خـود بازگشـته و بـر
اسـاس وضعیـت اقتصـادی و نقدینگی رفتـار کند .فرض
دیگـر ایـن اسـت که با توجـه به تجربه قبلی ،به سـرعت
بـه نقطـه بـی واکنشـی بـه تحـوالت سیاسـی بازگـردد.
مثـل شـرایطی کـه از ابتـدای امسـال وجـود دارد و بـا
وجـود انـواع اتفاقـات سیاسـی و نظامـی (از لغـو معافیت
نفتـی تـا تروریسـتی اعلام شـدن سـپاه و سـاقط کردن
پهپـاد آمریکایـی و  )...بـورس راه خـودش را رفـت.
چـرا در صـورت تخفیـف تنش ها ،احتمـال وقوع
رالی هسـت؟
در صورتـی کـه سـناریوی دوم رخ دهـد (منظـور از رخ
دادن سـناریو ،ایـن اسـت کـه جمـع بنـدی بـازار آن
سـناریو شـود) ،احتمـال یـک رالـی صعودی زیاد اسـت.
دالیـل متعـددی برای این موضوع وجـود دارد ،از جمله:
بـازار نسـبت بـه قلـه خـود حـدود  10درصـد عقـب
نشسـته و برخـی نمادهـا نسـبتا جـذاب شـده انـد.
انتهـای هفتـه قبـل ،خبـر تاییـد افزایـش سـرمایه از
محـل تجدیـد ارزیابـی و اصالحیـه آن هـم آمـد .جایـی
کـه بـا حـذف قید پنج سـال ،راه بـرای افزایش سـرمایه
اکثـر شـرکت ها باز شـده اسـت .ایـن موضوع مـی تواند
یـک محرک باشـد.

حتـی طـی جـو منفـی هفتـه قبل هـم ،گاهی شـاهد
جـوالن نقدینگـی بودیـم .در برخـی سـاعات (روز یـک
شـنبه ،صبـح سـه شـنبه و آخـر وقـت روز چهارشـنبه)
شـاهد کاهـش قابـل توجـه فشـار فـروش و خریـد قابل
توجـه در برخـی سـهم هـا و بخـش هـای بـازار بودیـم.
موضوعـی کـه نشـان مـی دهـد نقدینگـی هنـوز از بازار
خارج نشـده اسـت.
حمایـت ناظـر بـازار و حقوقـی هـا طی هفته گذشـته
برخـی را دلگـرم کـرده اسـت .طـی هفتـه قبـل خریـد
خالـص حقوقـی هـا حـدود سـه هـزار میلیـارد تومـان
بـرآورد شـده اسـت .علاوه بـر آن کاهـش محدودیـت
نوسـان نیـز سـیگنال مثبتـی به بـازار داد و از بـار روانی
روی سـهامداران کاسـت .احسـاس ایـن حمایـت ،تمایل
بـه خریـد را افزایـش مـی دهـد.
در برخـی سـهم هـا ،صـف هـای فـروش جمـع شـد و
برخـی بـر ایـن اسـاس معتقدند کـه عمده فروشـنده ها
خـارج شـده انـد و افـراد حاضر ریسـک پذیری بیشـتر و
نـگاه بلندمـدت تـری دارنـد و در صورت تشـدید نشـدن
تنـش ها ،فروشـنده نخواهنـد بود.
سناریوی بینابین و پیشنهادهای پیش رو
امـا سـناریوی دیگـر ایـن اسـت کـه تنـش هـا تشـدید
نشـود امـا سـطحی از ریسـک غیرسیسـتماتیک بـر سـر
بـازار بمانـد .در ایـن حالـت مـی تـوان فـرض کـرد که با
توجـه بـه توضیحـات پنج گانـه فوق ،بازار متعادل شـود.
یعنـی سـطح جدید ریسـک هـا که همچنـان باعث غلبه
فشـار فـروش خواهد شـد ،با عوامل حمایـت کننده فوق
یـک تـوازن را ایجـاد کننـد .در ایـن شـرایط کار سـهم
هـای کوچـک و غیربنیادیـن و حبابـی سـخت خواهـد
بـود امـا بخـش بنیادیـن و مـورد حمایت بـازار (از طرف

حقوقـی یـا از منظـر ظرفیـت افزایـش سـرمایه یـا رفتار
بازیگـران حقیقـی و  )...مـی تواند به مدار رشـد بازگردد.
در ایـن شـرایط مـی توان انتظار نوسـانات شـدید هم در
کوتـاه مـدت داشـت تـا ایـن کـه بـازار بـه سـطح جدید
ریسـک هـای بیرونـی عـادت کنـد و نسـبت بـه آن بـی
واکنش شـود.
طبیعتـا بهتریـن پیشـنهاد در این حالت این اسـت که از
منفـی ها و نوسـانات بـرای تغییر ترکیب پرتفو اسـتفاده
شود.
چند پیشنهاد خاص
بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد و آخریـن تحـوالت،
احتمـال آن کـه از روز شـنبه شـاهد یـک رالـی
صعـودی باشـیم تـا افـت هیجانـی هفتـه گذشـته
جبـران شـود ،زیـاد اسـت .در ایـن شـرایط بایـد بـه
پیشـنهادهای انتهـای هفتـه قبـل برگردیـم .تـا زمانی
کـه بـازار صعـودی مانـد بـا آن همراهـی کنیـم و در
صـورت اصلاح ،از نمادهـای دارای پتانسـیل و محرک
بـرای رشـد اسـتفاده کنیم .مثلا خودرویی هـا بعد از
اصلاح هفتـه قبـل بسـیار جـذاب بـه نظر می رسـند.
بـا توجـه بـه احتمـال رشـد بازارهـای جهانـی فلزات،
نمادهـای بـزرگ فـوالد و فلـزی کـه اصالح کـرده اند
گزینـه خریـد خواهند بود .پاالیشـی ها عمدتا شـرایط
مناسـبی دارنـد امـا تحـت تاثیـر کاهـش قیمـت نفت
قـرار خواهنـد گرفـت .ضمـن ایـن که از محـل کاهش
نـرخ نفـت کـوره هـم تحت فشـار هسـتند .نکتـه مهم
پایانـی ایـن اسـت که بـازار بعـد از تخلیه شـوک های
سیاسـی ،بـه شـدت تحت تاثیـر گزارش هـای  9ماهه
خواهـد بـود .هفتـه بعـد در ایـن بـاره بیشـتر خواهیم
نو شت .

