شنبه  31فروردین  - 1398شماره 13

6

رشایط دریافت وام لوازم خانیگ در سال  ۹۸چیست؟
اقلام مشـمول قـرار دارد .مـدت بازپرداخت تسـهیالت در سـال  ۹۷حداکثر  30ماه بوده اسـت
و احتمـاال شـرایط بازپرداخـت اقسـاط  ۹۸نیـز بـه همیـن صورت باشـد .بانک گردشـگری نیز
ماننـد سـایر بانکهـای دیگر یکسـری شـرایط عمومی را برای اعطای تسـهیالت بـه متقاضیان
در نظـر گرفتـه اسـت از جملـه اینکـه کاالی مدنظر باید تولید داخل باشـد و دیگـر اینکه الزم
اسـت چـک وام در وجـه فروشـنده كاال صـادر شـود .میزان وام درخواسـتی از سـوی متقاضیان
ت و مدارک متقاضی تعیین میشـود.
از طریـق کارشناسـان ایـن بانـک و بررسـی فرم درخواسـ 
در اکثر بانکها داشـتن سـپرده از جمله شـرایط الزم برای دریافت وام لوازم خانگی اسـت که
احتمـال دارد در سـال  ۹۸نیـز بـر همیـن منـوال باقـی بمانـد .بر اسـاس این قانون افـرادی که
بیـش از یـک سـال از تاریـخ افتتـاح حسـاب آنهـا در ایـن بانک میگـذرد در اولویت هسـتند.
علاوه بـر ایـن ،حداقل سـن متقاضـی دریافت وام باید  18سـال تمام باشـد.

وام خریـد لـوازم خانگـی از جملـه انواع تسـهیالتی اسـت كه ایـن روزها برخی بانکها و موسسـات
معتبـر بانکـی بـه مشـتریان خـود ارائـه میدهنـد تا از ایـن طریق بتواننـد بـاری از روی دوش آنها
بردارند .برخی از موسسـات مالی در این روزها این نوع وام را از فهرسـت خدمات بانكی خود حذف
کردهانـد امـا هنـوز هـم هسـتند بانکهایی که همچنـان این تسـهیالت کاربردی را ارائـه میدهند.
بانـک ملـی از جملـه بانکهـای پیشـتاز در پرداخـت وام لوازم خانگی به مشـتریان خود اسـت.
وام  ۵۰میلیونـی خریـد کاال کـه توسـط بانـک ملـی ارائه میشـود ،یک فرصت اسـتثنایی برای
مشـتریان اسـت و بایـد دیـد بـا توجه به اوضـاع اقتصادی کنونی آیا در سـال  ۹۸نیـز این وام به
متقاضیـان پرداخـت میشـود یـا خیـر؟ بانـک تجـارت نیـز مانند بانـک ملی تسـهیالت خود را
در ازای خریـد لـوازم خانگـی بـا برنـد داخلـی بـه متقاضیـان خود اعطـا میکند .عالوه بـر لوازم
خانگـی ،كاالهـای دیگـری ماننـد دوچرخـه ،رایانـه ،لـپ تـاپ و چـرخ خیاطی نیز در فهرسـت

نگاهی به سه نوع وانت تولید داخل

دستکاریژنتییکخودروها،آرییاخیر؟

وقتـی کـه اسـم وانـت بـه گـوش میخـورد ،اولیـن تصویـر خودرویی که در ذهن بیشـتر مردم تداعی میشـود ،نیسـان و وانت پیکان اسـت .به هرحـال ،این دو نـوع خودرو از قدیـم به عنوان
میالد قارونی
وسـیله حمـل انـواع بـار بینشـهری و بـرون شـهری اسـتفاده میشدهاسـت .البتـه هرچنـد وانـت پیـکان دیگر تولید نمیشـود و چند سـالی اسـت که جای خـود را بـه انواع دیگـر وانتهای
روزنامهنگار
امـروزی داده اسـت؛ امـا هنـوز مدلهـای جدید نتوانسـتهاند جایـگاه وانتبارهـای قدیمی را به دسـت بیاورند.
از مهمتریـن دالیـل اسـتقبال نکـردن مـردم از مـدل وانتهـای جدیـد ،میتـوان بـه اسـتحکام و ظاهـر آنهـا اشـاره کـرد .وانت یک وسـیله باربری اسـت و بایـد در طراحـی داخلی و خارجـی و از همه مهمتـر ،قدرت
اسـتحکام آن ،تفاوتهایـی بیـن بقیـه خودروهـا داشـته باشـد؛ امـا چیـزی کـه امـروزه در وانتبارهـای جدید شـاهد آن هسـتیم ،کام ً
ال بـا تصور مردم و نسـل قدیم متفاوت اسـت.

ایـن میتوانـد مزیتـی برای خودروهای وانت بار باشـد .در فضای پشـت
آن هـم پوشـشهای پالسـتیکی و مقـاوم بـا طـول  180سـانتیمتر در
داخـل بـه کار رفته اسـت.
از نظـر طراحـی فضـای داخـل ،تفاوتـی بـا مدل عـادی نـدارد و تمامی
ویژگیهـای ایمنـی و حرفـهای هـم در وانـت تنـدر به کار رفته اسـت؛
امـا مهمتریـن مزیـت آن را میتـوان وجـود فضـای  300لیتری پشـت
صندلـی بیـان کـرد کـه مکانی بـرای قرار دادن وسـایل ضروری اسـت.
از نظـر قـدرت موتـور ،همـان موتـور با پیشـرانه ظرفیتـی  1.6لیتری و
قدرتـی برابـر  105اسـب بخـار و گشـتاور  148نیوتـن متـر در این نوع
مـدل دسـتگاه بـه کار رفتـه اسـت .این مسـئله باعـث افزایش شـتاب
ایـن نـوع مـدل در کنـار مصـرف سـوخت کـم آن شـده اسـت .قدرت
سـاختار بدنـه آن نسـبت بـه پرایـد وانـت بسـیار مسـتحکمتر اسـت و
از ایـن رو میتوانـد در برابـر ضربـات ،مقاومـت بیشـتری از خود نشـان
دهـد؛ امـا متأسـفانه ایـن نوع وانتها هـم برای انتقـال بارهایی با حجم
زیـاد مناسـب نبـوده و قیمـت باالیـی چـه در خرید خود خـودرو و چه
قطعـات آن دارد.

وانت اپرس یا آریسان

ایران خودرو و سـایپا با تبدیل خودروهای سرنشـین دار خود به وانت،
قصـد سـاخت مدلهـای جدیـد داشـتند؛ امـا از این نکته غافـل بودند
کـه بسـیاری از آپشـنهایی کـه در ایـن خودروها وجود دارد ،مناسـب
نوع وانت نیسـت .به عنوان اولین مسـئله ،اسـتحکام خودروها باید مد
نظـر قـرار بگیـرد .وانـت یعنـی خودرویی کـه باید اسـتحکام کافی چه
در نگهـداری بـار و چـه در برخـورد بـا دیگر موانع داشـته باشـد؛ اما در
مـدل وانتهـای جدیـد چنیـن چیزی وجـود نـدارد .از این رو ،بیشـتر
مدلهـای جدیـد مناسـب اسـتفاده بـرای حمـل بارهـای زیـاد و بیـن
شـهری نیسـتند که این مسـئله میتواند باعث کاهش کاربرد آن شود.
البتـه بـه هـر حـال مدیـران و طراحـان ایـن دو شـرکت بـزرگ سـعی
کردهانـد اسـتانداردهای الزم را در تبدیـل خـودروی سـواری بـه وانـت
رعایـت کننـد؛ هـر چنـد حاصل زحمات شـان چیـز دیگـری از کار در
آمـده اسـت .هرچنـد که نـوع وانت پارس یا آریسـان در ایـن مورد یک
سـر و گـردن از بقیـه باالتر اسـت.

آیا تبدیل خودروهای سواری به وانت اصویل است؟

وانتبارهـا اصـوالً دو ویژگـی اساسـی دارنـد :نخسـت داشـتن بدنـه
مسـتحکم و قـدرت بـاال و همچنیـن نداشـتن ظاهـر ظریـف اسـت.
اگـر نگاهـی بـه تمامـی وانتبارهـای قدیمـی بیندازید ،هیـچ تغییری
در سـاختار آنها مشـاهده نخواهید کرد ،مسـئلهای که در خودروهای
ً
کاملا برعکـس اسـت و هرچنـد سـال یـک بـار طرحهـای
سـواری
جدیـدی روانـه بـازار شـده اسـت.
خودروسـازان داخلـی در تبدیـل مدلهـای سـواری بـه وانـت فقـط به
ظاهـر توجـه کردهانـد؛ یعنی یـک مـدل از خودروها را تبدیـل به وانت
بار کرده و در چند سـال گذشـته به صورت انبوه شـروع به تولید آنها
کردهانـد .ایـن مـدل وانتبارهـای جدید هیچگونـه اسـتانداردی از نظر
وانت نداشـته و فقط برای حمل بارهای سـبک در سـوپرمارکتها و ...
مناسـب اسـت و نمیتـوان برای حمـل اثاثیه منزل روی آنها حسـاب
بـاز کرد.
در ادامـه مـا قصـد داریـم تا سـه نوع وانـت بار جدید یعنـی وانت پراید،
وانـت ال نـود و وانـت پـارس را بررسـی کنیـم.و در آخـر بـه ایـن نکته

برسـیم کـه آیـا خریـد آنها بـه صرفه اسـت و چه ویژگیهایـی دارند؟

وانت پراید یا سایپا ۱۵۱

وانـت پرایـد یـا سـایپا  ،151اولیـن مدل پرایدی بود که توسـط سـایپا
به صورت وانت برای حمل اثاثیه سـبک از سـال  1393وارد بازار شـد.
در ایـن مـدل وانت پراید ،سـقف و سـتون انتها برداشـته و بـه جای آن
بخـش بـار قرار داده شـده اسـت .از نظر ظاهر باید گفـت که وانت پراید
هیـچ تفاوتـی بـا مدل  131سـایپا ندارد و در واقع مهندسـان و طراحان
هیـچ زحمتـی بـه خـود بـرای سـاخت مدلی با طـرح جدیـد ندادهاند.
شـاید بتـوان تنهـا تفـاوت آن را درانـدازه دید ،به طوری کـه مدل ۱۵۲
کمـی از مـدل  131کوچکتـر اسـت کـه البتـه بـا چشـم نمیتـوان
متوجه این موضوع شـد؛ اما از نظر ارتفاع ،تفاوت آن چشـمگیر اسـت.
نمای جلو وانت کام ً
ال مشـابه با سـایپا  131اسـت؛ اما در نمای عقب و
در نمای جانبی سـتون  ،Cفضای باز برای قرار دادن بار گذاشـته اسـت.
همچنیـن سـتون  Bآن نیـز کمـی پهنتر اسـت که برای حـک کردن
نـام و لوگـوی سـایپا قرار داده شـده اسـت .دیگر تفـاوت ظاهری ،تغییر
در محـل بـاک و اضافـه شـدن چهارگیـره باربنـد اسـت؛ اما متأسـفانه
فضـای بـاز پشـت از نظرانـدازه مناسـب نبـوده و از ایـن رو نمیتـوان از
ایـن مـدل خـودرو برای حمـل بارهای حجیم اسـتفاده کرد.
واقعـاً از سـایپا نباید انتظار خالقیتهای فـوق العاده در طراحی داخلی
داشـت .در طراحـی داخلـی سـایپا  ۱۵۲نسـبت بـه دیگـر مدلهـای
سـایپا تفاوتـی وجـود نـدارد و مانند بقیـه از مواد با متریـال بیکیفیت
اسـتفاده شـده اسـت .البته وانت پراید نسـبت به وانت پیکان و نیسـان
مزیتهایی دارد که شـامل شیشـه برقی ،کولر ،بخاری ،کمربند ایمنی،
درب بـاک بـاز کـن از داخـل ،فرمان هیدرولیک ،سـاعت دیجیتـال و...
اسـت .اما فضای کم نشسـتن باعث شـده تا هرکسـی قادر به نشستن
داخل آن نباشـد.
از نظـر قـدرت و تـوان ،موتور آن به پیشـرانه  M13مجهز و  4سـیلندره
بـا قـدرت  71اسـب بخـار و  108نیوتـن متـر گشـتاور اسـت .در واقـع
بایـد گفـت کـه سـایپا  151از نظـر قدرت موتـور تفاوتی بـا  131ندارد
و تنهـا مزیـت آن همخوانـی داشـتن بـا یـورو  4اسـت کـه بـه ظاهـر

آالیندگـی کمتـری تولیـد کـرده و البتـه نکتـه دیگـر اینکـه مصـرف
سـوخت کمتـری دارد؛ امـا از نظر قدرت بدنـه ،همانند بقیه محصوالت
پرایـد سـایپا قـدرت کمتـری دارد و از ایـن رو نمیتـوان آن را خودروی
ایمنـی معرفـی کـرد .دیگـر مزیت آن ،دارا بودن دوسـتاره کیفی اسـت
کـه بـرای یـک خـودروی با مـدل وانت بسـیار کم اسـت.
سیسـتم تعلیق وانت پراید نسـبت به بقیه نوع پرایدها کمی پیشـرفت
داشـته اسـت .در ایـن نـوع سیسـتم به منظـور کاهش ضربههـای وارد
شـده از جـاده بـه بخـش عقـب از فنرهای تلسـکوپی و تخت اسـتفاده
شـده است.
متأسـفانه از نظـر تجربـه رانندگـی ،سـایپا  151نمیتوانـد انتظـاری
هماننـد نیسـان یـا وانـت پیـکان را بـرآورده کنـد .اول از همـه اینکـه
فضـای داخـل آن ،همانطـور که در باال گفتیم ،بسـیار کم اسـت و این
میتوانـد انعطـاف راننـده و سرنشـین کناری را کاهـش دهد .همچنین
تنظیـم ارتفـاع بـرای صندلی خودرو مناسـب نیسـت که بـرای افراد با
قدهـای خیلـی کوتـاه یا بلند به یک معضل شـده اسـت .مسـئله دیگر
تکانهـای شـدید آن در هنـگام سـبک بـودن خـودرو اسـت ،بهویـژه
اینکـه اگـر در جادههـای خاکـی یا پردسـتانداز از آن اسـتفاده کنید.
همچنیـن ترمـز آن در هنگامیکـه خـودرو بسـیار سـنگین اسـت ،بـه
خوبـی عمـل نمیکنـد و بایـد بااحتیاط رانندگـی کرد.

خودروسازان داخلی در
تبدیل مدلهای سواری
به وانت فقط به ظاهر
توجه کردهاند؛ یعنی
یک مدل از خودروها
را تبدیل به وانت بار
کرده و به صورت انبوه
شروع به تولید آنها
کردهاند .این مدل
وانتبارهایجدید
هیچگونهاستانداردی
از نظر وانت نداشته و
فقط برای حمل بارهای
سبک مناسب است

وانت ال نود یا وانت تندر

وانـت ال نـود یـا وانـت تندر نسـبت به پراید خیلی بهتر اسـت و ویژگی
و امکانـات بیشـتری نسـبت بـه سـایپا  ۱۵۱دارد .در خصـوص ظاهـر
وانـت ال نـود بایـد گفت کـه با خود خودروی معمولـی آن هیچ تفاوتی
ندارد .البته این نکته را در نظر داشـته باشـید که برداشـتن سـتونهای
عقـب و قـرار دادن فضـای بازی برای بـار ،تفاوتهایی را در بخش عقب
بهویـژه در سـاختار بـه وجـود مـیآورد؛ اما در جلـوی آن تفاوت خاصی
به چشـم نمیآید.
طـول ایـن نـوع مـدل خـودرو 4.5 ،متـر بـوده و بـه خوبـی توانسـته
اسـت تـا ظاهـر یـک وانت تنـدر اسـتاندارد را بـه خوبی نمایـش دهد.
همچنیـن چراغهـای آن نسـبت بـه حالـت سـواری ،بزرگتر بـوده که

وانـت پـارس کـه بـه وانت آریسـان معروف اسـت ،از نمونـه خودروهای
جدیـد تولیـد شـده توسـط شـرکت ایـران خـودرو اسـت .یکـی از
مزیتهـای وانتهـای تولیـد شـده توسـط ایـران خـودرو نسـبت بـه
سـایپا ،مقاومتـر بـودن آنهاسـت .بـا اینکـه اصـل این خـودرو هم پژو
پـارس اسـت؛ امـا بـا توجـه به کیفیـت باالیی کـه در سـاخت و قدرت
بدنه دارد ،در سـه سـال اخیر که روانه بازار شـده ،توانسـته فروش نسبتاً
مناسـبی را به دسـت بیـاورد.
از نظـر ظاهـر بایـد وانـت آریسـان را ترکیبی از پژو  ،405پـارس و وانت
پیکان دانسـت .پلتفرم اصلی این وانت شـبیه به  405اسـت .همچنین
نمـای جلـو و درهـای آن مشـابه بـا پـارس و در طراحـی عقـب از وانت
پیکان الگوبرداری شـده اسـت.
در واقـع وقتـی شـما به این نوع مـدل خودرو از دور نگاهـی میاندازید،
بـه نوعـی در جلـو پژو و عقب پیـکان وانت طرح به روزتری را مشـاهده
خواهید کرد که نسـبت به امکانات آن ،قیمت مناسـبتری دارد.
در طراحـی داخلـی نسـبت بـه دو مدل قبلی کام ً
ال پیشـرفتهتر اسـت.
در وانـت پـارس علاوه بـر امکانات دو نمونه قبلی ،ترمز  ABSو کیسـه
هـوا هـم وجـود دارد کـه باعث افزایش امنیت آن شـده اسـت.
وانـت آریسـان در دو نـوع بنزیـن سـوز بـا  86اسـب بخـار و گازسـوز با
 78اسـب بخـار اسـت .پیشـرانه بـه کار رفتـه در این نوع مـدل خودرو،
بهینه شـده  || OHVGاسـت .این خودرو دارای اسـتاندارد یورو  4بوده
و حجـم دقیـق موتـور آن  1696سـی سـی اسـت .همچنیـن حداکثر
سـرعت در مـدل بنزیـن سـوز و گازسـوز آن بـه ترتیـب  160و 145
کیلومتر بر سـاعت اسـت.
مهمتریـن مزیـت وانـت آریسـان نسـبت بـه بقیـه در مصرف سـوخت
و ظرفیـت انتقـال بـار آن اسـت .مصـرف سـوخت ایـن نـوع خـودور به
ازای هـر صـد کیلومتـر 6.65 ،لیتر اسـت که نسـبت به بقیـه خودروها
از نـوع کـم مصـرف بـه حسـاب میآیـد .در خصـوص فضای پشـت ،از
آنجـا کـه الگوی آن از روی وانت پیکان برداشـته شـده 10 ،سـانتیمتر
فضـای بیشـتری دارد کـه ایـن مهمتریـن بخـش بـرای یک خـودروی
وانـت بار اسـت.
بـه هرحـال این مـدل خودرو مانند بقیـه دارای معایبی اسـت که البته
در برابـر مزیتهـای آن میتـوان از آنهـا چشـم پوشـی کـرد .موتـور
شـبیه آردی و اسـتفاده از گیربکـس مـزدا کارا بـر هدایـت ایـن خودرو
تأثیر منفی گذاشـته اسـت.
قیمـت پرایـد وانـت ،وانت ال نود و وانت پرشـیا در بازار به ترتیب حدود
 44میلیون ۴۸ ،میلیون و  ۹۹میلیون تومان اسـت .البته این قیمتها
حدودی بوده و بر اسـاس سـال خودرو تغییر خواهد کرد.

دو سوی ناهمسوی بازار
ارزیابی شرایط بورس بعد از فتح قله تاریخی
شـاخص کل بـورس تهـران ،در آخریـن
جواد غیاثی
هفتـه فروردیـن ،یـک قلـه جدیـد را
کارشناس بورس
فتـح کـرد امـا بعـد از آن ،نتوانسـت بـه
مسـیر خـود ادامه دهـد و طـی روزهای
سهشـنبه و چهارشـنبه ،رونـد اصالحـی داشـت .سـوال مهمـی کـه برای
اهالـی بـازار ایجـاد شـده سـناریوهای مختلـف پیـش روی شـاخص و
احتمـال وقـوع هـر کـدام اسـت .آیا شـاخص هماننـد پاییز گذشـته ،بعد
از رکوردشـکنی ،وارد یـک فراینـد اصالحـی میـان مـدت شـده و تـا چند
مـاه بـه مـرور افـت خواهـد کـرد؟ یـا ایـن کـه به کمـک نمادهـای بزرگ
شـاخص سـاز ،در همیـن محـدوده  200هـزار واحد ثابت مانـده و منتظر
تقویت شـرایط شـرکتها برای رشـد بیشـتر خواهد ماند .حالت بدبینانه
هـم ایـن اسـت کـه شـاخص به صـورت پایـدار افت کنـد .در ادامـه بعد از
مـرور بـازار ،بـرای ارزیابی شـرایط و سـناریوهای پیش رو ،ابتـدا روندهای
فعلـی را بـا مهرمـاه گذشـته مقایسـه میکنیـم و تفاوتها و شـباهتها را
بـاز خواهیم شـمرد .سـپس بـا توجه به وضعیت بـازار از این سـناریو دفاع
خواهیـم کـرد کـه باید انتظار دو روند مختلف در دو سـوی بازار را داشـت
و تصـور رشـد یـا افـت همگـون همه بـازار را چنـدان معتبر ندانسـت .در
نهایـت بـا بررسـی برخـی نمادهـا نشـان خواهیـم داد که علـت دو بخش
شـدن بـازار چـه خواهـد بود.

هفته طالیی اب چاشین هیجان

هفتـه قبـل ،بـازار سـرمایه همـه چیـز را تجربه کرد؛ رشـد حـدود  6هزار
واحـدی در یـک روز ،صفهـای خریـد ،رشـد ارزش معاملات و در سـوی
دیگـر افـت شـدید ،صفهـای فـروش و افـت حـدود  2هـزار واحـدی .بـا

همـه اینهـا هفتـه چهـارم فروردین یک هفتـه طالیی برای بازار سـرمایه
بـود؛ جایـی کـه نـه تنهـا شـاخص از رکـورد پیشـین خـود در  195هزار
واحـد عبـور کـرد بلکـه توانسـت از مـرز  200هـزار واحـد هـم بگـذرد و
یـک هفتـه طالیـی را رقـم بزنـد .البتـه در روز انتهایـی هفته قبـل ،یعنی
چهارشـنبه ،هیجـان فـروش غلبه کرد و شـاخص سـطح  200هـزار واحد
را از دسـت داد .شـاخص کل هـم وزن هـم کـه بـا اقبال طوالنـی مدت به
برخـی سـهمها و گروههـای کوچکتـر بـازار رشـد قابل توجهـی را تجربه
و تـا آسـتانه  40هـزار واحـد رفتـه بـود ،در نیمه دوم هفته عقب نشسـت
تـا فعلا نتوانـد بـه رکـورد  40هـزار واحدی دسـت یابد.
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رقـم خـوردن یـک نقطـه عطـف در بـازار در روزهـای میانـی هفتـه قبل،
ایـن گمانـه را کـه بـازار دوبـاره هماننـد مهرمـاه گذشـته وارد یـک رونـد
اصالحی نسـبتا فرسایشـی میشـود،تقویت کرده اسـت .موضوعی که در
روز چهارشـنبه باعـث غلبـه قدرت فـروش و هیجان منفی در بازار شـد تا
حتـی سـهمهای قـوی و دارای پتانسـیل هم منفی شـوند و شـاخص کل
هم  200هزار واحد را از دسـت بدهد .درباره این مشـابهت سـازی ،نکات
بسـیار مهمـی وجـود دارد کـه بایـد بـه آن توجه کرد:
 1.1در مهرمـاه گذشـته ،فضـای بـازار  100درصد هیجانی بـود .بازارهای
مـوازی از جملـه ارز بسـیار متالطـم بـود و هجـوم نقدینگی سـرگردان به
بـازار سـرمایه ،یـک فضـای عجیب را رقـم زده بود؛ جایی کـه تقریبا همه
سـهمها و گروههـا در صـف خریـد معاملـه میشـدند؛ آن هـم بـرای یک
دوره حـدود یـک هفتـه ای .بـا تغییر روند بـازار از  9مهر ،بهخصوص بر اثر

انتشـار مصوبـه دولـت درباره نرخ خوراک پتروشـیمی ها ،شـرایط واژگون
شـد و بـه طـور طبیعـی ،جایی بـرای خرید بی محابـا نبود.
 2.2در مهرماه گذشـته ،بعد از تغییر روند بازار از  9مهر ،یک چشـمانداز
نـه چنـدان روشـن پیـش روی اقتصـاد قرار داشـت؛ تحریمهـای جدیدی
از نیمـه آبـان در راه بـود و چشـماندازی برای مدیریـت تحریمها و کنترل
بازارهـا وجـود نداشـت .مخصوصـا دربـاره ایـن کـه شـرکتهای مختلـف
صادراتـی بـا تحریمهـای جدیـد چـه خواهنـد کرد ،بسـیار مبهم بـود .در
ایـن شـرایط بعـد از یـک مـوج مثبت و فشـار بـی محابای خرید ،شـرایط
معکـوس شـد و بـا غلبـه و حتی بزرگ نمایـی اخبار منفی پیـش رو ،بازار
رو بـه افول گذاشـت.
 3.3امـا در شـرایط فعلـی ،نـه تنهـا گزارشهای مختلف حکایـت از غلبه
شـرکتها بر شـرایط تحریم دارد ،بلکه گزارشهای اسـفند نشـان میدهد
بسـیاری از شـرکتهای داخلـی و خارجـی فروش ،در ایـن ماه عملکردی
بهتـر از انتظـار ثبـت کردهانـد .یعنـی تحریمهـا را بـه طـور کامـل هضـم
کردهانـد .ضمـن آن کـه در پیـش بـودن مجامـع نیـز بـرای شـرکتهای
سـودده کـه احتمـاال امسـال سـود بیشـتری میسـازند -جذابیت حضور
در بـازار و خریـد را افزایـش میدهـد .از نظـر شـرایط تحریمی نیز شـاهد
اسـتفاده دشـمنان از آخریـن ابزارهـای خود مثل تحریم بی تاثیر سـپاه-
هسـتیم .ضمن آن که افزایش همکاری با همسـایگان و تسـلط نسـبی بر
بـازار ارز ،نشـان از تسـلط دولـت و بانـک مرکزی بـر بازارها دارد.
 4.4رشـد شـاخص در مهرماه گذشـته به صورت دفعهای و طی یک دوره
چنـد روزه امـا بسـیار پرفشـار رخ داد .امـا اکنون ،روند رشـد بـازار طی یک
بازه حدودا  2ماهه ( از اوایل اسـفند) رخ داده اسـت و در این مسـیر بازار با
تامل و تعقل بیشـتری سـهمها و گروههای مختلف را انتخاب کرده اسـت.

 5.5خالصـه آن کـه شـرایط فعلی بازار با شـرایط مهرمـاه تفاوت بنیادین
دارد .اگرچـه در بخشهایـی از بـازار ،مخصوصـا گروههایـی مثل سـیمان،
قنـد ،برخـی غذاییهـا و زراعتیهـا شـاهد نوعـی هیجان هسـتیم اما این
موضـوع فراگیـر نیسـت و حداقـل بـا شـدت بسـیار کمتـری نسـبت بـه
مهرمـاه گذشـته رخ داده اسـت .لـذا بایـد اذعان کرد که بـازار در ادامه باید
دو سـوی متفاوت داشـته باشد.

هسمهایی که هیجاین فروخته یمشوند و هسمهایی
که حبایب شدهاند

اول سـهمهایی کـه بـر اثـر جهـش نـرخ ارز سـود مناسـبی سـاخته و بـه
احتمال زیاد امسـال نیز سـود بسـیار بهتری خواهند داشـت .این سـهمها
کـه عمدتـا گروههـای بـزرگ صادراتـی هسـتند ،معمـوال در مجامـع هـم
سـود بهتـری توزیـع میکننـد و بـه طـور طبیعـی ،بـه دلیـل چشـمانداز
رشـد سـودآوری در سـال جدیـد ،بعـد از مجمع بازده قیمتی مناسـب هم
خواهند داد .مثال فوالد مبارکه با حدود  78تومان سـود تحلیلی در سـال
 97ایـن روزهـا در قیمـت نزدیـک بـه  400تومـان ،در یک قیمت منطقی
قـرار دارد کـه انتظـار بـرای افـت قابـل توجـه آن کامال غیرمنطقی اسـت.
پتروشـیمی پـارس و شـازند هـم بـا قیمـت به درآمـد تحلیلی کمتـر از 5
چنیـن شـرایطی دارنـد .امـا در سـوی دیگـر در حالی شـاهد رشـد قیمت
 100و  200و حتی  300درصدی برخی سـهمها در دو ماه اخیر هسـتیم
کـه قیمتهـای موجـود به هیچ وجه توسـط چشـمانداز سـودآوری (حتی
خـوش بینانهتریـن حالـت ها) توجیه نمیشـوند .در این زمینه سـهمهایی
مثـل قاسـم ،برخـی سـیمانی ها ،برخـی بان کهـا و شـرکتهایی در گروه
زراعـت ،قنـد و غذایی باید با دقت بیشـتر بررسـی شـوند.

