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سرمایهگذاری

وام
بانکی

شرایط ضامن وام ازدواج
راحله شــعبانی -چنان چه در هفته گذشــته بیان
کردیم ،بعضی از بانک ها حســاب بهتری نزد بانک
مرکــزی در زمینه وام هــای ازدواج دارند .بنابراین
اگر به دنبال گرفتن وام ازدواج هســتید بهتر است
از طریق بانک مســکن یا تجارت وارد عمل شــوید
تا مســیرتان برای گرفتن وام هموارتر شود.یکی از
مهم ترین دغدغه های زوجیــن در راه گرفتن وام،
داشتن ضامن معتبر است .ضامنی که در این روزها
با شــرایط اســتخدامی یا حتی شــروطی که خود
بانک ها یا ســازمان ها برای ســقف ضمانت بانکی
مقرر کرده اند ،بسیار کم پیداســت! در ادامه به این
پرسش اساسی می پردازیم که آیا دریافت وام ازدواج
نیازمند معرفی ضامن است؟
معرفی ضامن در شــرایط زیر الزامی است و اعمال

این شرایط منوط به تشــخیص مسئول بانک است
که با تـوجه به سوابق بانکی و اهلیت مشتری تعیین
خواهد شد.
چنان چه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را
انتخاب کرده باشند ،ارائه یک ضامن معتبر ،منوط به
کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط
هر دو قرارداد زوجین کافی است.چنان چه متقاضی
در صف همان بانک دریافت کننده یارانه خود باشد،
مراتب در چارچوب مفاد نامه شــماره ۵۶۲۰۲۹۶/
مــورخ ۲۷۲/ ۱۳۹۶/موضوع اعطای تســهیالت به
پشــتوانه یارانه واریزی قابل اجراست .یعنی یارانه
شما می تواند مانند ضامن تان عمل کند.چنان چه
متقاضی دریافتتسـهیالت ازدواج ،کارمند رسمی
یــا پیمانی دولت ،نیــروی نظامــی و انتظامی،

نـهـادها و مـوسسات عمومی (نظیر شهردار 
ی
و بنیاد ،کمیتهامداد ،هـــالاحمر) باشد ،ارائه
گواهی تـعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه
به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم کارگزینی
کافی اســت و در صورتی که مانده حقوق نام
برده کفایت کند ،دیگر نیازی به ضامن نیست .
گفتنی است زوج یا زوجه می تواند به تنهایی هم
ضامن وام خود شود و هم ضامن وام همسرش با
این شرط که باقی مانده حقوق اش کفایت کند.
ضمانت یک کارمند رسمی ،پیمانی ،بازنشسته
دولت ،نــیروی نظامی و انتظامی ،نـــهـادها
ی و بنیاد،
و مـــوسسات عمومی (نظیرشهردار 
کمیته امــداد ،هالل احمر)،کارگــر یا کارمند
شــرکتهای تولیدی صنعتی بزرگ و فعال ،با
ارائـــه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی
و … امکان پذیر اســت.بحث ضمانت تنها به
کارمندان رسمی و  ...خالصه نمی شود .اگر در

میان نزدیکان شما فردی با شغل آزاد نیز باشد
می توانید از ضمانت او بهره مند شوید .ضمانت
.......که در زمان
یک نفر کاسب دارای پروانه کسب
اعطای تسهیالت فعالیت اقتصادی داشته باشد.
ضمانتیک نفــر دارنده حســاب جاری فعال
وخوش حساب که به تایید شعبه پرداخت کننده
رسیده باشد ،نیز می تواند به شما در گرفتن وام
کمک کنــد .در باره متقاضیان تســهیالت در
مناطق روستایی ،ضمانت یک نفر ساکن روستا
که اهلیت و صالحیت وی توسط شورای اسالمی
روستا تایید شود ،کفایت میکند .قابل ذکر است
که این صالحیت نامه باید با مهر شورای روستا
ممهور شده باشد .دیگر وثیقه های قابل قبول
به تشــخیص بانک عامل که بیشترین میزان
سهولت و سرعت در پرداخت تسهیالت را فراهم
می سازد عبارت است از  :دریافت سفته ،چک
معتبر و سپرده های متقاضی و بستگان آنان و...

گزینههای

خــرید سهام
بعد از استراحت کوتاه بورس

کدام شرایط و متغیرهای بورسی هفته قبل دچار تغییر شدند
و کدام ها مثل قبل و نویددهنده رشد هستند

جواد غیاثی

تحلیلگر بورس

دیدیم که خروج
از بازار از برخی
جهات قابل
توصیه نیست و
تداوم حضور هم
ریسک هایی
دارد اما در ضمن
توضیحاتبه
این نکته هم
رسیدیم که
بازار تقریبا
دوقطبی شده
و سهمهای
مختلف در دو
سوی طیف
قرار دارند.
نتیجهمنطقی
این شرایط
این است که از
استراحتفعلی
برای اصالح
پرتفو استفاده
کنیم

عواملمثبیتکه
خروجازابزارراپرریسکیمکند
همان طور که گفتیم ،هنوز بســیاری از عوامل
و شرایط حاکم بر بازار مثل قبل است و توصیه
به ماندن در بورس می کند (البته کلیت ماندن
در بورس ،جزئیات و جوانــب و اصولی دارد که
در ادامــه توضیح می دهیم ،فعال بحث بر ســر
حضور در بازار یا خارج شدن از آن است) .یکی
از مهم ترین دالیل این است که همچنان قدرت
نقدینگی در بازار زیاد است و هر اصالح قیمتی با
حمایت خریداران مواجه می شود .بازگشت بازار
طی کمتر از یک روز در حدود نیمی از نمادهای
بازار طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه گواه بر
این ماجراست .نمادهای بزرگی مثل ملی مس،
فوالد ،ذوب آهن ،بانک هــای بزرگ صادرات و
تجارت و ملت و بسیاری دیگر از نمادهای ریز و
درشت بازار طی معامالت روز چهارشنبه مثبت
و حتی صف خرید شــدند .بسیاری دیگر حتی
روز سه شنبه به مدار مثبت بازگشتند که نشان
می دهد بازار و نقدینگی موجود ،هر اصالحی را
فرصت خرید مجدد می داند .عالوه بر این ،رکود
و رخوت بازارهای موازی (ارز و مسکن و سپرده
بانکی) ،حمایت دولت از بازار ســرمایه ،تداوم
عرضه های دولتی و احتمال کاهش نرخ ســود
بانکی از دیگر عواملی است که همچنان توصیه
به ماندن در بورس می کند .البته این سکه یک
روی دیگر هم دارد.

با آن چه طی دو روز انتهایی معامالت در هفته گذشته گذشت ،تقریبا می توان گفت که بسیاری از مختصات و متغیرهای بازار همانند قبل است؛
حجم معامالت بسیار باال ،دوره استراحت کوتاه ،ورود پول و افراد جدید به بازار برقرار است .البته برخی شرایط هم تغییر کرده است .از جمله
این که با رسیدن شاخص به مرز یک میلیون تومان حساسیت ها نسبت به بورس افزایش یافته و برخی کارشناسان نگران تبعات آن شده اند.
البته دولت و برخی کارشناسان همچنان اعتقادی به هشدار دادن در خصوص وضعیت بورس ندارند .در این شرایط سوال مهم این است که با
تغییرات رخ داده که منجر به استراحت دو روزه شاخص در هفته قبل شد ،آیا باید این روزها را فرصت خرید سهام دانست یا موعد فروش و
ذخیره سازی سودهای شیرین یکی دو ماه قبل؟ پاسخ ما هیچ کدام از این دو نیست! بررسی شرایط خاص بازار ،وضعیت نسبتا دوقطبی حاکم
بر بورس (حتی قبل از فرا رسیدن دوره استراحت) و افزایش حساسیت جامعه نسبت به بورس ،پیشنهاد یک گزینه سوم را طرح می کند.

عواملمنیفکهخروجازبورسراتوصیهیمکند
اصالحسبد،هبرتینگزینهپیشروست
دیدیم که خروج از بازار از برخی جهات قابل توصیه نیست و تداوم
اما واقعیت این است که در بازار این روزها ،ریسک ها هم بسیار زیاد است .حساسیت
ها نســبت به بورس زیاد شده و اقتصاددانان دلســوز که تداوم همیشگی این روند حضور هم ریســک هایی دارد اما در ضمن توضیحات به این نکته
صعودی را غیرممکن می دانند ،نســبت به سوخت شــدن احتمالی سرمایه های هم رسیدیم که بازار تقریبا دوقطبی شده و سهم های مختلف در
مردم هشدار داده و منتقد دولت هستند .در سوی دیگر ،بسیاری از فعاالن قدیمی دو سوی طیف قرار دارند .نتیجه منطقی این شرایط این است که
تر بورس هم سودهای شیرینی کسب کرده و مستعد فروش و ذخیره سازی سودها از استراحت فعلی برای اصالح پرتفو اســتفاده کنیم .سهم هایی
هستند .حضور تازه واردها هم منجر به تشــدید رفتارهای هیجانی در بورس شده را که رشد قابل توجه داشــته و این روزها حتی در روزهای خوب
است .چنان چه سه شنبه گذشته دیدیم سهم های با قیمت پایانی مثبت  ، 5ناگهان بازار هم توان رشــد ندارند بفروشیم و ســهم هایی را که  4ویژگی
صف فروش شــد! این موضوع هم ناشی از رفتارهای هیجانی و هم تمایل به ذخیره دارند بخریم -1:دلیل یا بهانه ای برای رشــد دارند  -2بازیگر دارند
سود است .یک مالک خوب عملکرد شرکت ها در دو ســه روز انتهایی هفته قبل  -3وضعیت بنیادین وحشتناک ندارند! -4نقدشونده هستند مثال
است .هفته قبل کلیت بازار مثبت بود و شاخص کل حدود  100هزار واحد معادل شرکت های در معرض واگذاری از سوی دولت ،مثل فوالد و فملی و
بانکی ها ،همچنان حمایت می شوند و هفته قبل هم
 11درصد رشد کرده است .اما برخی سهم ها در هفته
نکتهاپیاین
عملکرد مناسبی داشتند و بعد از مدت ها صف خرید
گذشــته عقبگرد جدی قیمتی داشتند و حتی بعد از
به طور کلی ریســک در همه
به افراد جدید اجازه خرید دادند .عالوه بر عرضه های
بازگشت بازار در روز چهارشنبه هم صف فروش ماندند
بازار باالست اما اگر سهم هایی
دولتی ،وضعیت دولتی یا تجدید ارزیابی هم می تواند
که یک زنگ خطر برای بخشــی از بازار است .از این
را با شناخت و رصد دقیق حائز
بهانه رشد باشد .مثال شــرکت پتروشیمی شفارس
قبیل ســهم ها زیادند؛ از نماد بازارپایه ای وجامی که
ویژگی برای رشد بخریم با این
در تمام هفته پرتالطم گذشته صف خرید بود.چون
بعد از دو روز مثبت در ابتدای هفته سه روز صف فروش
شرط مهم که نقدشونده باشند،
افزایش سرمایه در دســتور کار دارد! یا نماد سرمایه
بود تا نماد فرابورســی حسینا که بعد از سه روز منفی
ریســک قابل کنترل خواهد
گذاری آوانوین که از نظر بنیادی هیچ ارزشی ندارد و
روز چهارشنبه هم صف فروش بود! نماد حکشتی هم
بود .نقدشــوندگی باعث می
چندبرابر ارزش ذاتی معامله می شود ،طی همه هفته
هفته قبل حدود  5درصد به ســهامدارانش ضرر زد و
شود در فرصت مناسب و بدون
گذشته مثبت بود و حدود  20درصد رشد کرد! چرا؟
چهارشنبه هم با صف فروش بسته شد! اما نمادهایی
گیرکردن در صف های فروش
چــون از مقاومت تکنیکال عبور کــرده و موردتوجه
در بازار از جمله بانک های بزرگ ،برخی فلزی ها و ...
پایدار و نفس گیــر بتوانیم از
بخشی از بازار است و بازیگری دارد که در هر منفی از
که عاملی برای حمایت دارند هفته قبل بازده مناسب
بازار خارج شویم.
سهم حمایت می کند!
 10درصد یا بیشتر ثبت کردند.

