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سرمایهگذاری

وام
بانکی

وام بدون ضامن و وثیقه!
راحله شعبانی -وام حالل بســیاری از مشکالت است.
گاهی در ضرورت به مقادیر باالیی پول نیاز داریم .شاید
اولین راه حلی که به ذهن بیشتر ما برسد ،قرض گرفتن
این مبلغ از دوستان و آشــنایان است .راهی که به نظر
آسان ترین راه است .در صورتی که شاید این راه آسان
باشد ،اما پیامدهای جالبی نخواهد داشت .برای گرفتن
وام از بانک ها و پیدا کردن ضامن معتبر یا وثیقه نیز باید
از هفت خان رستم گذشت .اما یکی از انواع وام که شاید
کمتر کسی از آن اطالع داشته باشد وام ارائه شده توسط
بیمه هاســت .یکی از حقوق بیمهگذاران بیمه عمر در
استفاده از اندوخته بیمهنامه ،دریافت وام از اندوخته است.
این مزیت بیمه عمر با توجه به بلندمدت بودن بیمهنامه،
این امکان را به بیمهگذار می دهد تا در طول مدت بیم ه و
قبل از سر رسید آن ،از اندوخته بیمهنامه خود وام بگیرد.

به این صورت بیمهگذار میتواند در صورت نیاز مالی به
جای بازخرید کردن بیمهنامه که به منزله استفاده از پس
انداز است از دریافت وام از اندوخته خود استفاده کند.
بیمهعمرچیست؟
بیمه عمر یکی از انواع بیمه اشــخاص است و دارای دو
جنبه سرمایهگذاری و پوشش بیمهای است .بیمهگذار
میتواند با پرداخت مقدار مشخصی حقبیمه افزون بر
پوشــشهایی که در زمان حیات به او ارائه میشود ،از
پوششهای مخصوص بعد از فوت بیمهگذار و متعلق به
ذی نفعان وی نیز بهرهمند شود.
همچنیــن افزون بر ارائــه پوشــشهای متنوع ،یک
سرمایهگذاری بلندمدت با سود تضمینی و مشارکت (که
مقدارهریکازاینسودهاتوسطشرکتهایبیمهتعیین
میشود ).محسوب میشود .بیمهگذار میتواند پس از

گذشت مدتی از بیمهنامه خود ،آن را بازخرید کرده
یا در پایان مدت بیمهنامه اندوخته خود را به صورت
مستمری یا یکجا دریافت کند .این بیمه مزایای
بســیاری دارد که خرید آن را برای بیمهگذاران
جذابتر میکند ،یکــی از این مزایا دریافت وام از
اندوخته بیمهگذار است .در شرایط خاص به بیمه
گذار کمک زیادی می کند.
دریافت وام بیمه عمر
دریافت وام بدون هیچ گونه تشریفات اداری و بدون
نیاز به ضامن ،یکی از مزایای بیمه عمر است .در واقع
در این روش بیمهگذار میتواند در زمان مورد نیاز
از مجموع حق بیمه پرداختی و سود تعلق گرفته به
آن ،استفاده مناسب و نیاز مالی خود را با دریافت
وام بیمــه عمر برطرف کند .ایــن نکته قابل ذکر
است که بیمهگذار بدون نیاز به بازخرید بیمهنامه
میتواند وام را دریافت و از اندوخته بیمه عمر خود
استفاده کند .همچنین گفتنی است که دریافت
وام هیچیک از پوششهای بیمهنامه را تحت تاثیر

قرار نخواهد داد.
شرایط دریافت وام بیمه عمر
دریافت وام دارای یک ســری شرایط کلی طبق
موارد زیر است:
بدون نیاز به ضامن و هیچ گونه تشریفات اداری
است.
سود متعلق به وام بیمه عمر حداکثر  4درصد
بیشتر از ســود تضمینی متعلق به بیمهنامه عمر
است.
بیمهگــذار میتواند بعد از تســویه کامل وام
قبلی ،به دفعات از اندوخته بیمــه عمر خود وام
دریافت کند.
بیمهگذار برای دریافت وام ،نباید هیچ قسط عقب
افتادهای داشتهباشد.
توجه به این نکته بسیار ضروری است که هرچه
مقدار حقبیمــه پرداختی و اندوخته شــخص
بیمهگذار بیشتر باشد وام تعلق گرفته به او بیشتر
خواهدبود.

هیجان بورسی در مرز یک میلیون
واحد؛ تعادل ،رشد یا ریزش؟

بورس

بهانههایاحتمالی

جواد غیاثی

تحلیلگر بورس

واقعیت این
است که هر
موج صعودی
بازار در  2سال
اخیر دلیل یا
حداقل بهانه
هایی قوی
داشته است.
مثال  2موج
اخیر در انتهای
اسفند و انتهای
فروردین
گذشته2،
بهانهمهم
داشت؛ اول
رشد نرخ ارز
نیمایی و دوم
حمایت دولت
و عرضههای
سنگیندولتی

برای رشـد مجدد

بورس حدود یک هفته اســت که در مرز
یک میلیون واحد در حال نوسان است.
شنبه گذشــته بازار بعد از دو روز توقف
پشت مرز یک میلیون واحد ،توانست با
قدرت از این سطح عبور کند اما نتوانست
به صعود خود ادامه دهد .روز یک شنبه
برای بســیاری از ســهم ها پایان روند
صعودی بود و طی  3روز کاری بعد عمدتا
فروشنده ها غالب بودند.
منفی ها بیشتر و بیشــتر شد تا این که
صبح چهارشنبه ،شــاخص کل طی نیم
ســاعت تا مرز یک میلیون واحد پایین
آمد و چیزی نمانده بود که دستاورد روز
شنبه (فتح کانال یک میلیون واحد) در
آخرین روز کاری از دست برود .اما ناگهان
ورق برگشــت و بازار با قدرت رشد کرد.
البته این صعود هــم خیلی پایدار نماند و
چهارشنبه دلهره آور بورس ،در نهایت با
شاخص قرمزرنگ به کار خود پایان داد.
اما معامالت چهارشــنبه این دستاورد
را داشــت که بازار در سطح یک میلیون
واحد حمایت شد .تلقی تحلیلگران فنی
یا همان تکنیکالیست ها این است که یک
میلیون واحد که مقاومت شاخص بود حاال
به حمایت تبدیل شده است .اما هنوز هیچ
کس مطمئن نیســت! اگر این گونه شود،
خیال بازار از ریزش دامنه دار راحت خواهد
شد و بین دو گزینه نوسان محدود در مرز
یک میلیون واحد یا شروع روند صعودی
جدید دست به انتخاب خواهد زد .اگرچه
متعادل شدن بازار گزینه پرطرفدارتری
است اما بهانه هایی برای صعود مجدد هم
وجود دارد که در ادامه ارزیابی می شوند.

گزینهریزشهمچنانرویمیز

گزینه پرطرفداری به انم تثبیت ابزار

با همه این ها ،گزینه منطقی تر این است که بازار
در این سطح متعادل شود .واقعیت این است که
هر موج صعودی بازار در  2سال اخیر دلیل یا
حداقل بهانه هایی قوی داشــته است .مثال دو
موج اخیر در انتهای اسفند و انتهای فروردین
گذشته ،دو بهانه مهم داشــت؛ اول رشد نرخ
ارز نیمایــی و دوم حمایت دولت و عرضه های
سنگین دولتی .پیشتر هم دالیل و بهانه هایی
هر موج صعودی را ایجاد کرد؛ رشــد نرخ ارز،
تجدید ارزیابی ها و ورود نقدینگی و . ...
اما اکنون که بازار وارد فاز استراحت شده برای
شروع رشد جدید نیازمند دلیل و بهانه ای قوی
است .ورود نقدینگی تضعیف شده و دولت هم
اگرچه همچنان حامی بازار اســت اما به دلیل
موج انتقادات ،برای حمایت صریح قطعا دودل
است .تثبیت بازار در قیمت های فعلی دو مزیت
برای دولــت دارد .اول این که همچنان خرید
صندوق های دولتی برای مردم جذاب خواهد
بود (با بیش از  50درصد سود) و انتقادات ناشی
از رشید بیشتر و حبابی تر شدن قیمت ها هم
متوجه دولت نخواهد بود .اما در ســوی دیگر
دولت برای فروش دارایی ها و شــرکت های
دیگر و همچنین ممانعت از خروج پول از بازار
سرمایه به بازارهای موازی ،نیازمند تداوم رونق
در بورس است.

تحلیلگران معتقدند باید معامالت این هفته را
هم به نظاره نشست تا ببینیم بورس در سطوح
باالی یک میلیون واحد تثبیت می شود یا اینکه
این سطح از دســت می رود و بعد از آن شاهد
ریزش شــاخص خواهیم بود .در واقع تالطم و
هیجان در معامالت هفته قبل آن قدر زیاد بود
که فعال بویی از تثبیت ندارد .باید دید این هفته
چه می شــود؟ برای سنجش این موضوع فقط
باید صبر کرد.
یمتوانهبانههایی
برایرشدمجددهسامیافت؟
با وجود این که بهانه های پیشین عمدتا رنگ باخته اند
و قدرت کافی برای ایجاد موج صعودی جدید ندارند و
دولت هم بین دوراهی برای حمایت بیشتر از رشد یا
کمک به تثبیت بازار قــرار دارد ،اما همچنان گزینه و
بهانه هایی در این خصوص (ایجاد روند صعودی جدید
در بورس) قابل ردیابی است.
 1مهمتریــن و معقول ترین آن ،شــروع حرکت
بازارهای جهانی اســت .بازارهایی که بعد از کرونا به
قهقرا رفتند و اکنون اما با بازگشــایی اقتصادها رو به
بهبود هســتند .قیمت جهانی فلزات و پتروشیمی در
حال رشد تدریجی است و مهمتر از همه نفت است که
نسبت به قعر خود در میانه آوریل (اوایل اردیبهشت)
تقریبا دو برابر شده است.
 2اگرچه شرکت های بزرگ صادراتی رشد قیمتی
قابل توجهی داشته اند اما بســیاری از این شرکت ها
همچنان از نظر نسبت قیمت به درآمد در محدوده 10
تا  20قرار دارند که با یک تغییر ملموس در سود شرکت

ها یا افت نرخ ســود بانکی ،محدوده ای ایمن و حتی
جذاب خواهد بود .طبیعتا اگر شــرکت های صادراتی
گروه های فلزی ،پتروشیمی ،معدنی و  ...قیمت های
صادراتی پیشــین (قبل از کرونا) را در امسال تجربه
کنند و وضعیت نرخ ارز سامانه نیما هم در شرایط فعلی
باشــد (حدود  50درصد باالتر از متوسط سال قبل)،
می توانند به راحتی نسبت قیمت به درآمد را در سال
جاری کاهش دهند.
 3مسئله دیگر نیز نرخ سود بانکی است .می دانیم
که تا سال گذشته با نرخ سود بدون ریسک حدود 20
درصدی (بانکهــا و اوراق) نســبت قیمت به درآمد
تعادلی در بورس  5بود .اما اکنون نرخ سود در محدوده
 15درصد و کمتر است و چشــم انداز افت بیشتر هم
وجــود دارد .در این حالت چنان چه نرخ ســود تا 10
درصد کاهش یابد ،نســبت قیمت به درآمد بهینه در
بورس دو برابر خواهد شــد و بســیاری از شرکتها با
نســبت قیمت به درآمد حدود  10و چشم انداز رشد
سود گزینه های جذابی برای خرید خواهند بود.
 4موضوع نهایی نیز ،ناتوانــی بازارهای موازی در
ثبت رشد قابل توجه است .عقبگرد نرخ های سکه و ارز
در انتهای هفته قبل ،می تواند نویدی برای بورس در
کوتاه مدت باشد.
با همه این ها باید منتظر تحوالت بورس در هفته جاری
بود تا ببینیم کدام سناریوها قوت بیشتری دارند .نکته
آخر این که در کوتاه مدت همچنان قدرت نقدینگی
تعیین کننده است.

