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سرمایهگذاری

وام سهام عدالت
چقدر و چگونه!؟
راحله شعبانی  ۳۰ -میلیون از مشموالن سهام عدالت که روش غیر
مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند می توانند از
ابتدای ماه آینده از بانک های دولتــی وام خرد دریافت یا اقدام به
خرید کاال کنند .کارتهای اعتباری ســهام بــه مانند کارتهای
اعتباری اســت که دولت به کارمندان خود بــرای خرید کاال ارائه
میکند ،اما تفاوت آن با کارتهای اعتباری خرید کاال این است که
دارندگان این نوع کارتها میتوانند به جای خرید کاال درخواست
وام خرد از بانکهــا کنند ۵ .بانک دولتی و نیمه دولتی ،چون بانک
ملی ،پست بانک ،ملت ،صادرات و تجارت در ارائه کارت اعتباری به
مشموالن ســهام عدالت اعالم آمادگی کرده اند .برخی بانکهای
خصوصی نیز برای پرداخــت وام خرد از طریق کارتهای اعتباری
سهام عدالت پای کار آمده اند.

وام خردی که نیاز به ضامن ندارد

معاون شرکت ســپرده گذاری مرکزی ،مکانیزم پرداخت وام خرد
توسط بانکها به دارندگان کارت اعتباری سهام عدالت را با سود ۱۸
درصدی البته بدون ضامن عنوان کرد و گفت :مزیت دریافت چنین
وامی این است که سهام شخص به جای ضامن وام وثیقه میشود و
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متقاضی دیگر نیازی به ضامن ندارد.
کارتهای اعتباری سهام عدالت برای سهامدارانی است که روش
غیر مســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند و تعداد
آنها حدود  ۳۰میلیون نفر برآورد شــده اســت .معاون شــرکت
ســپردهگذاری مرکزی ،در ادامه افزود :این فرایند به صورت تمام
الکترونیک از مبدأ بانکهای عامل تا مقصد که شرکت سپرده گذاری
و بازار سرمایه هستند ،خواهد بود.

 ۶۰درصد ارزش روز دارایی فرد و برخی تــا  ۱۰۰درصد هم برای
اعطای تســهیالت پیش بینی کرده اند که مکانیزم آن بستگی به
بانک عامل دارد .در نهایت درخواست فرد به شرکت سپرده گذاری
مرکزی ارسال میشــود .این درخواستها به صورت تجمعی بوده
و بحــث توثیق مکانیزه اتفاق میافتد و بعد از آن شــرکت به بانک
اعالم میکند که سهام فرد توثیق شد و بانک میتواند به سهامدار
اعتبار دهد .برخی از بانکها در نظر دارند این مبلغ را در قالب شارژ
کردن کارت عادی مشتریان ،برخی کارت خرید و برخی از طریق
روشهای نوین پرداخت شارژ کنند.

افرادی که روش غیرمســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب
کرده اند ،باید سجامی باشند و بعد از احراز هویت در اپلیکیشنهای
مربوط به بانکهای عامل و پس از این که شــرکت سپرده گذاری
ســجامی بودن فرد را برای بانک تایید کرد ،میتواند دارایی خود
را مشــاهده کند و متوجه شود چقدر دارایی ســهام عدالت دارد و
متناســب با آن ،فرم مربوط را داخل سیستم بانک پر کند .در واقع
فرد بدون نیاز به مراجعه حضوری متوجه میشود که میتواند تا چه
میزان تسهیالت دریافت کند.
برخی بانکها ســرویس اپلیکیشــن الزم را بــرای ورود اینترنتی
مشموالن پیاده سازی کرده اند که آنها برای استفاده از مزایای این
طرح میتوانند از این طریق اقدام به دریافت وام کنند ،برخی دیگر
از بانکها قرار اســت از طریق کارتهای بانکی که در دست مردم
است برای تسهیالت سهام عدالت اســتفاده کنند .برخی بانکها

ارزش هسام عدالت به  ۲۰میلیون هم یمرسد!

دریافت کنندگان کارت اعتباری هسام عدالت ابید
سجایم ابشند

به گفته کارشناسان با رونق بخشــی بازارسرمایه ،بی تردید ارزش
سهام عدالت باال میرود و حتی تا رسیدن به  ۲۰میلیون تومان دور
از ذهن نیست .مسئوالن بارها به مشــموالن سهام عدالت هشدار
دادند که ســهام خود را نفروشــند چرا که این سهام میتواند یک
نوع سرمایه گذاری و دارایی مناســب برای آنها باشد و از مزایای
آن بهرهمند شوند.
این در حالی است که برخی افراد که سهام عدالت خود را فروختند
با دریافت خرد خرد پول آن هم در فرایندی طوالنی مواجه شده اند و
بهره چندانی از آن نبرده اند .توکلی رئیس اتحادیه تعاونیهای سهام
عدالت کشور چندی پیش خاطرنشان کرد :سهام عدالت در آینده
برای امور روزانه ،ضمانت نامه بانکی ،تضامین و ســپرده استفاده
خواهد شد که تاکید مجدد بر پرهیز از فروش آن است.

غول پرنوسان بـــورس

مروری بر عملکرد پرنوسان شستا در بازار سرمایه و جای خالی بازارگردان در حمایت

رفتار شرکتهای حقوقی و بازارگردان نماد شستا در ماههای گذشته به گونهای بوده است که
سهامداران حقیقی از حمایت از این سهم ناامید شدهاند و هر روز شاهد کوچک شدن سرمایه
خود هستند .به گزارش فارس ،حدود 8ماه از ورود شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی در
نماد شستا به بازار سرمایه میگذرد که این نماد امروز به یکی از سهمهایی تبدیل شده است

شستا در  27فروردین سال جاری وارد
بورس شــد .در آن زمان این شرکت
را یکــی از بزرگ ترین شــرکتهای
حاضر در بــورس میدانســتند و به
آن لقب عالی جناب بازار ســرمایه را
داده بودنــد ،اما حاال شســتا به یکی
از نمادهایی تبدیل شــده اســت که
ســهامداران خرد را با مشکل جدی
مواجه کرده و این مسئله سبب شده
است ،در حال حاضر این نماد نه تنها
دیگر عالیجناب نباشد ،بلکه تبدیل
به یکی از نمادهای بد در شرایط فعلی
بازار شده باشد .روند معامالت از روز
عرضــه اولیه تا  15مردادماه نشــان
میدهد ،شستا بیشتر میل به صعود
داشته است و یکی از نمادهای پربازده
بوده است ،اما با آغاز روند نزولی بورس
این نماد نیز تا  16شــهریور که برای
برگزاری مجمع عمومی بســته شد،
حدود  40درصد کاهش قیمت یافت.
این روند نزولی در حالی رخ داده است
که یکی از دالیل تاخیر در بازگشایی
این نماد در آبان ماه معرفی بازارگردان
قوی عنوان میشد.
محســن خدابخش مدیر نظارت بر
بورسهای ســازمان بــورس و اوراق
بهادار قبال درباره بازگشایی نماد شستا
گفت :این نماد نیازمنــد بازارگردان
قوی اســت و به محض انجام قرارداد
بازارگردانی به چرخــه معامالت باز
میگردد.

ابزگشایی شستا و کاهش
 13هزار واحدی شاخص

بازگشایی شستا یکی از استرس های
ســهامداران بود و برخی نگران بودند
بازگشایی این نماد موجب اثرگذاری
منفی بر بازار شود .پس از دو ماه و نیم
بسته بودن این نماد و با بازگشایی در
روز  27آبان یک سقوط  19درصدی
دیگر را تجربــه میکند و قیمت آن از
 6060تومــان در باالترین قیمت به
 3037تومان میرسد .ارزش معامالت
نماد شستا هزار و  213میلیارد تومان
بود .گرچه بازگشــایی شستا اقامت
شاخص در کانال یک میلیون و 300
هزار واحد را تحت تاثیر قرار داد و زمینه
ســاز عقبنشــینی  13هزار واحدی
شاخص شد ،اما تقاضا برای این سهم
باال رفت و در مجموع ارزش معامالت
را هم باال برد.

ابزارگرداین شستا؛ شاید
وقیت دیگر

اما این همه ماجرا نیست .طی یک ماه
گذشته نیز با روند نوسانی این سهم
قیمت آن در آخرین روز معامالتی به
 2459تومان رسیده است .مدیرعامل
شســتا در نیمه اول آبان سال جاری
میگویــد صندوق صبا گســتر نفت
و گاز تأمیــن بــه عنــوان صندوق
بازارگردان شرکتهای زیرمجموعه
شستا فعالیت خود را به زودی شروع

که با خود بازار را سبزپوش یا قرمزپوش میکند.
یکی از موضوعاتی که در این مدت از شستا مشاهده شده  ،همین تبعیت موهومی بازار از این
سهام بوده است .در مدتی که شستا در بازار سرمایه بوده است ،یکی از تاثیرگذارترین نمادها
در شاخص ،چه در جریان روند صعودی و چه در جریان روند نزولی شاخص بوده است.

خواهد کرد.
نکته جالب توجه آن است که سهام
 64شرکت از شرکتهای زیرمجموعه
شســتا در این صندوق بازارگردانی
میشــوند و این صندوق باید اقدام
به بازارگردانی ســهام شــرکتهای
کنترلی شســتا می کرد تــا افزایش
نقد شــوندگی سهام شــرکتهای
زیرمجموعــه و در نهایــت اقبــال
سرمایهگذاران به وجود بیاید.
به نظر میرســد هنوز تأمین منابع
مالی صندوق توســط هلدینگها و
شــرکتهای مربوطه زیر مجموعه
شســتا صورت نگرفته اســت تا این
صنــدوق ،نقــش پررنگتــری در
بازارگردانی سهام شرکتهای شستا
ایفا کند.

آمارها درابره مناد شستا چه
یم گوید؟

از زمان بازگشایی شستا در  27آبان،
این نماد تنها  7روز مثبت بوده و 15
روز نیز منفی بوده اســت که نشــان
میدهد هنوز بازارگردان این نماد ،آن
را به تعادل نرسانده است.
بررسی میزان خرید و فروش حقیقی
ها و حقوقی ها در نماد شســتا نشان
میدهد ،حقوقی های این شــرکت
به طور میانگین بــه میزان  10تا 15
درصد از ســهام این شرکت را خرید
کردهاند.

در بخش فروش اما این مسئله کامال
روند دیگری دارد .یعنی میزان فروش
حقوقی در این مدت به شدت بیشتر
از خرید آن ها بوده .با نگاهی به آمار
مشــخص میشــود ،حقوقیهــای
شستا در  3ماه گذشــته حدود 10
برابر میزان خریدشــان ،سهم شستا
را فروختهاند .همین مسئله می تواند
شائبه عدم حمایت حقوقی ها از این
نماد و نوسان گیری آن ها را از شستا
تقویت کند.
از دیگر سو ،در آخرین روز معامالتی
شســتا در روز چهارشنبه  26آذرماه
قیمت پایانی این نماد  24620ریال

بوده اســت .این در حالی اســت که
در گذشــته مدیران شســتا اعتقاد
داشــتهاند ،ارزش هر ســهم شستا
حدود  5هزار تومان است ،اما در حال
حاضر در این قیمت هم حقوقیهای
این شرکت و بازارگردان آن حاضر به
حمایت از سهم نیستند.
حال باید دید ،مســئوالن شســتا،
حقوقیها و بازار گردان این شــرکت
چگونــه میخواهنــد ضــرر و زیان
ســهامداران این شــرکت را جبران
کنند .حمایت از شســتا میتواند به
صعود بورس در آینده کمک شــایان
توجهی کند.

