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سرمایهگذاری

سهام عدالت را بفروشم یا نه؟!
راحله شعبانی -این روزها ســهام عدالت بحث
پرطرفداری است .دارندگان این سهم با سواالت زیادی
روبهرو شدهاند .از این رو تصمیم گرفتیم این مقاله را به
آنها اختصاص دهیم.

ارزشکنوینهسامعدالتچقدراست؟

اگر روش مدیریت مستقیم ســهام را انتخاب کرده
باشید ،این امکان وجود دارد که از طریق سامانه دارایی
سهام عدالت تعداد سهامتان در هر کدام از شرکتهای
بورسی و ارزش روز این سهام را مشاهده کنید .کافی
است بعد از باز کردن این ســایت کد ملیتان را وارد
کنید تا یک کد تأیید به شماره موبایلی که در سایت
خصوصیسازی سهام عدالت ثبت کردهاید فرستاده
شود .بعد از وارد کردن این کد سبد سهام عدالتتان را
خواهید دید .روی ارزش سهام کلیک کنید تا ارزش روز
سهامتان را مشاهده کنید و اگر دوست داشتید برای
فروش سهام عدالت اقدام کنید.

شیوهفروشهسامعدالتچطوریاست؟

کسانی که مدیریت مستقیم را انتخاب کردهاند و
سهامشان به اصطالح آزاد شده است اگر بخواهند
در روزهای آینده سهامشان را بفروشند به دو شیوه
میتوانند اقدام کنند؛ اول این که به بانک مراجعه
و وکالت نامهای را امضا کنند کــه به بانک اجازه
میدهد  ۳۰درصد از سهامشان را با شرایطی که در
وکالت نامه قید شده ،بفروشد و مبالغ حاصلشده
را به حسابشــان واریز کنــد .روش دوم هم این
اســت که به کارگزاریها یا ســایتی که شرکت
ســپردهگذاری مرکزی معرفی میکند ،مراجعه
کنید و سهام شرکتهای مد نظرتان را بفروشید.
اگر هیچ کدام از این کارها را هم انجام ندهید ،سهام
شرکتها به نامتان باقی میماند و میتوانید مانند
یک سهامدار معمولی تعداد و ارزش روز این سهام
را از طریق سایت شــرکت سپردهگذاری مرکزی

مشــاهده کنید .بعد از انتخاب کارگزار ناظر هم
میتوانید مانند بقیه ســهامداران این سهام را در
بازار بورس تهران خرید و فروش کنید.

سامانهرمسیهسامعدالتکداماست؟

دقت کنید؛ ما االن دو سامانه رسمی مرتبط با سهام
عدالت داریم:
 https://samanese.irمتعلق به سازمان
خصوصیسازی که در واقع سامانه اطالعرسانی سهام
عدالت است برای اطالع از داشتن یا نداشتن سهام و
مهمتر از همه ،آزادسازی آن.
 https://www.sahamedalat.irمتعلق
به شرکت ســپردهگذاری مرکزی بورس که سامانه
استعالم و آزادسازی سهام عدالت است و بعد از این
که مدیریت سهامتان را به عهده گرفتید به کار میآید
و نشان میدهد سهام چه شــرکتهایی را دارید و
هرکدام چقدر میارزد.

ابالخرههسامعدالتمانراآزادکنیمیانه؟

سبد سهام عدالت متشکل از سهام  49شرکت است

که از بین آنها سهام  ۳۶شرکت در بازار بورس تهران
دادوستد میشــود .اکنون امکان آزادسازی سهام
عدالت و مدیریت مستقیم این ســهام فراهم شده
که با انجام این کار ،مقداری از سهام این  49شرکت
مستقیماً به نام شخص میشود .تعداد سهامی هم که
از هر شرکت در اختیار فرد قرار میگیرد ،متناسب با
ارزش سهام عدالت آن شخص است.
وقتی روش مدیریت مســتقیم را انتخاب میکنید،
ال مالک این سهام هستید و هیچ کس
شما دیگر عم ً
نمیتواند به شما بگوید که با این دارایی چه کار باید
بکنید .ســهام عدالت در واقع سند مالکیت بخشی
از شرکتهای مشــمول این طرح است .در شرایط
تورمی تبدیل دارایی به ریال کار عاقالنهای نیســت
و توصیه کلی کارشناسان مالی این است که سهام
این شــرکتها برای مدت طوالنی نگهداری شود،
بهویژه سهام شرکتهایی که سودآورند و چشمانداز
اقتصادی روشنی دارند .هم اکنون قیمت روز سهام
عدالت برای سهام به ارزش اسمی  525هزار تومان،
بیش از  19میلیون تومان است.

با توجه به محرک های بازار سرمایه و سناریوهای پیش روی بازار ،زمان و کیفیت تغییر سبد چگونه است؟

تغییر سبد بر اساس  5متغیر کلیدی

جواد غیاثی

تحلیلگر بورس

پیش فرض اصلی
سبدچینیاین
است که بازار دچار
ریزش شدید
نخواهد شد و
حداقل تا انتهای
نیمه اول امسال
صعودی خواهد
ماند .طبیعتا این
یک تحلیل است و
تضمینی برای این
موضوع وجود ندارد
اما با وجود حبابی
شدن بسیاری از
نمادها ،شواهد و
قراین نشان می
دهد که بازار جز
در موارد خاص و
اتفاقات پیش بینی
نشده دچار ریزش
نخواهد شد .حال
که احتمال رشد
یا ثبات بورس را
بیشتر از احتمال
افت می دانیم

هفته قبل درباره روندشناسی بورس صحبت کردیم .روندهای مهم
قبلی را از ابتدای سال  97تاکنون هم مرور کردیم و توضیح دادیم که
هر روند مهم یک یا چند علت اساسی داشته است .این را هم گفتیم
که برای سرمایه گذاران میان مدتی ،تغییر سبد همگام با این روندها،
بسیارمفیداستومیتواندسودسبدسرمایهگذاریشماراازمتوسط
بازار هم بیشتر کند .طبق روندشناسی انجام شده و با توجه به روند
بازار در  2هفته اخیر ،می توان گفت که موج صعودی قبلی (که از 7
خرداد شروع شده) تقریبا تضعیف شده است و اکنون بازار در یک
دوره متالطم قرار دارد و بخشی از بازار هم در حال استراحت است.
لذا مثل دوره 22اردیبهشت تا 7خرداد ،یک دوره مناسب برای تغییر
سبداست.گفتیمکهمیتوانیدسبدخودرابراساسسناریوهایپیش
رو ،برای یک دوره  50تا  70روزه (برای میان مدتی ها) از اوایل مرداد تا
نیمه اول مهرماه تنظیم کنید .اما متغیرهای مهم و موثر و سناریوهای
پیش روی آن ها چیست؟  5متغیر مهم وجود دارد که می تواند تا حد
زیادی بر روند پیش رو موثر باشد .در ادامه توضیح می دهیم.

پیشفرضها

قبل از این کــه به توضیــح این روند
بپردازیم ذکر این نکته ضروری است که
پیش فرض اصلی سبدچینی بر اساس
روش توضیح داده شده این است که بازار
دچار ریزش شدید نخواهد شد و حداقل
تاانتهاینیمهاولامسالصعودیخواهد
ماند .طبیعتا این یک تحلیل اســت و
تضمینی برای این موضوع وجود ندارد
اما با وجود حبابی شــدن بســیاری از
نمادها ،شواهد و قراین نشان می دهد
که بازار جز در مــوارد خاص و اتفاقات
پیش بینی نشده دچار ریزش نخواهد
شد .حال که احتمال رشد یا ثبات بورس
را بیشتر از احتمال افت می دانیم ،باید بر
اساس روندهای موجود یک سبد بهینه
انتخاب کنیم.

 5متغیرپیشرویابزار

 1چنان چه در تصویر فوق نشان
داده شده است انتظار می رود که بازار
اساس 5
ِ
مســیر  2ماهه آتی خود را بر
متغیر تعیین کند .نرخ ارز و نرخ های
جهانی یکی از عواملی است که در دوره
رشد قبلی ( 7خرداد تا کنون) اثر قابل
توجه بر بورس داشت .نرخ های جهانی

بعد از کاهش محدودیت های کرونایی
از اواخر اردیبهشت ،عمدتا رشد کرد و
بر بسیاری از نمادهای بزرگ صادراتی
مثل پاالیشی ها ،فوالدی ها و مخصوصا
فلزی ها اثر مثبت داشت .با این حال به
نظر می رســد در دوره بعدی اثر این

دو عامل بسیار کاهش یابد و مجموعا
خنثی باشد .بازارهای جهانی متعادل
شده اند و اگرچه کرونا همچنان جوالن
می دهد اما دنیا سراغ محدودیت هایی
نظیر دور اول نرفته اســت .نرخ ارز هم
که بعد از برخورد به ســقف  26هزار
تومان تا حدی متعادل شده است .البته
رشد نرخ نیمایی دالر برای بسیاری از
شرکت های صادراتی بااهمیت است اما
احتماال آثار خود را به مرور و تا انتهای
سال نشان می دهد.
 2مســئله بعدی عرضه دارادوم و
داراسوم ( و احتماال داراچهارم) است که
قرار است طی دو ماه آینده انجام شود.
اگرچه دلیل منطقی وجود ندارد اما بازار
از سهم های موجود در این صندوق ها به
شدت حمایت کرده است .پاالیشگاه های
اصفهان ،بندرعباس ،تبریز و تهران در
دارادوم و ایران خودرو ،سایپا ،ملی مس
و فوالد مبارکه در داراسوم حضور دارند.
 3تشــدید عرضه اولیه ها و عرضه
زیرمجموعه ها هم اگرچه ممکن است
برای کلیــت روند صعودی بــازار خبر

مثبتی نباشد اما برای شرکت هایی که
زیرمجموعه ها را عرضه می کنند خبر
بسیار مثبتی است .شستا ،صبا ،تاپیکو،
برکت ،ثشاهد ،هلدینگ خلیج فارس و ...
جزو سهم هایی هستند که به این دلیل
مورد توجهند.
 4رشد تورم داخلی نیز که بعد از هر
دوره صعودی ارز رخ می دهد ،متغیری
است که قطعا بخشی از بازار و شرکت
های کوچک داخلی فــروش را تحت
تاثیر قرار می دهد .اما با توجه به توقف
رشــد نرخ ارز و پیچیدگی های قیمت
گذاری دستوری ،این موضوع متقارن و
یکنواخت نیست و شناسایی سهم ها و
گروه هایی که نقطه اصابت این موضوع
خواهند بود و از آن اثر مثبت می گیرند
آسان نیست .فعال خودرویی ها روی دور
دریافت مجوز افزایش قیمت و برخی
دیگر از گروه ها هم در تکاپو هستند.
 5اما متغیر پنجم هم بســیار مهم
است .شــاخص در نزدیکی  2میلیون
واحد قرار دارد و ایــن موضوع ،نگرانی
هایی ایجاد کرده که ممکن اســت بر

بورس اثر منفی بگذارد .عالوه بر آن در
دوهفتهاخیرشاهدعرضهبسیارسنگین
حقوقی ها در نمادهای بزرگ هستیم که
در صورت تداوم مانع رشد شاخص سازها
خواهد شــد .دولت هم مجوز افزایش
سهام شناور را داده و این هم ممکن است
سدی در مسیر رشد بازار باشد.
لذا پیشــنهاد می شــود که یک سبد
متشکل از  4تا  8سهم بر اساس  3متغیر
مثبت باال انتخاب و تالش کنید با رصد
بازار و تحرکات حقوقی ها از نکته پنجم
در امان بمانید .یک یا  2ســهم از سبد
صندوق هــای دارادوم و ســوم 2 ،یا 3
ســهم از هلدینگ هــای دارای برنامه
عرضه اولیه و 2یا 3سهم از داخلی فروش
های موردتوجه بازار یک سبد نسبتا کم
ریسک را تشکیل خواهد داد .برای رشد
نرخ های جهانــی و دالر وزن کمتری
قائل شوید و از شاخص سازهایی که در
معرض افزایش شدید شناوری و عرضه
حقوقی هستند پرهیز کنید .هفته بعد
درباره نمادهای متاثر از هر متغیر بیشتر
توضیح می دهیم.

