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خودرو

6

افزایش قیمت شارژ گاز کولر ماشین در سال 98
کولر ماشـین در سـال جاری یعنی  98تأثیرگذار بوده اسـت.

بـا آمـدن مـاه خـرداد و نزدیک شـدن بـه فصل تابسـتان ،گرمای هـوا کمکم
خـود را نشـان میدهـد .همیـن مسـئله باعـث شـده تا مـردم به اسـتفاده از
کولـر بـرای خنکسـازی خـودروی خـود روی بیاورند؛ امـا در این بین تفاوتی
در اسـتفاده از کولـر بیـن پارسـال و امسـال وجـود دارد و آن افزایـش قیمـت
شـارژ کولر ماشـین است.
شـارژ کولر ماشـین فقط شـامل شـارژ کردن گاز خود کولر نیسـت .در بیشتر
مواقـع کـه گاز کولـر تمـام میشـود ،حتمـاً بایـد قطعـهای دیگـر بـه دلیـل
اسـتفاده زیاد تعویض شـود.
متأسـفانه به دلیل افزایش شـدید قیمت ارز نسـبت به سـال گذشـته ،قیمت
تمامـی محصـوالت خودرو افزایش چشـمگیری داشـته که روی قیمت شـارژ

در حالت کلی ،عوامل زیر روی قیمت شارژ کولر ماشین نقش دارد:
هزینه گاز گیری کولر
اجرت شخص و متخصص برای تعویض
هزینه لوله کولر خودرو
هزینه جوشکاری لوله آلومینیمی
بازبست کردن رادیاتور کولر
هزینه روغن  SL100برای کارایی بهتر کمپرسور
هزینه شیلنگ گاز

هزینه تعمیر کمپرسور
تـا سـال گذشـته هزینـه گازگیـری بـر اسـاس نرخ اتحادیـه بین  80تـا 100
هـزار بسـته بـه نـوع کیفیـت گاز خـودرو متفـاوت بوده اسـت .قیمـت روغن
متوسـط ده هزار تومان ،بازبسـت رادیاتور  60هزار تومان ،هزینه شستوشـو
و جوشـکاری بیـن  10تـا  30هـزار تومـان ،هزینـه خریـد و تعویـض لولـه و
شـیلنگ بیـن  20تـا  25هـزار تومـان اسـت.با توجه بـه افزایش نـرخ ارز باید
دیـد کـه قیمـت محصـوالت مختلـف چقـدر تغییـر داشـته اسـت .قیمـت
اجرتهـا کـه ثابـت بـوده؛ امـا بـا توجه به شـواهد باید شـاهد افزایـش زیادی
بـرای شـارژ کولـر ماشـین بهویژه آنهایی که نیـاز به تعمیرات دارند ،باشـیم.
مثلا فقـط در شـارژ گاز شـاهد رقـم هایی بـاالی  200هزار تومان هسـتیم.

آیا خودروی ملی توقعات ملت را برآورده کرد؟

مصـرف گاهـی بـه  9لیتر هم میرسـد که میتواند رقم باالیی باشـد.
در مجمـوع مقـدار قابـل قبولی اسـت .نکته دیگر ،داشـتن اسـتاندارد
یـورو  4در آالیندگـی اسـت .ایـن میتوانـد نکتـه بسـیار مثبـت ایـن
خـودرو بـا توجـه بـه قدیمـی بودن طـرح و اسـتفاده از قطعـات دیگر
خودروها باشـد.

تیبا رسگردان میان پراید و ریو

دیگر موارد تیبا

وقتـی در سـال  1388صحبـت از تولیـد اولیـن خـودروی ملـی شـد ،بیشـتر مردم ایران خندیدند .تا ده سـال پیش ،ما با اینکه در مسـیر پیشـرفت بودیـم؛ اما هنوز در خیلـی از موارد صنعت
میالد قارونی
مـان وابسـته بـه کشـورهای خارجـی بـود .مـا بـا اتکا به دانش مهندسـان و دیگر متخصصان داخلی توانسـتیم مسـیر کشـور از حالت وابسـتگی به خودکفایـی تبدیل کنیم .تولیـد خودروی
روزنامهنگار
تیبـا را میتـوان بخشـی از ایـن مسـئله بـه حسـاب آورد .بـرای ایـن میگوییـم بخشـی و صفـت کامـل را بـه کار نمیبریـم ،بـه ایـن دلیل کـه تیبا در مهندسـی سـاخت ترکیبـی از دانش
متخصصـان ایتالیایـی و ژاپنـی و ایرانـی اسـت .بـرای همیـن واقعـ ًا نمیتـوان آن را هنـوز یـک خـودروی کاملاً بومـی به حسـاب آورد .هرچنـد که هنوز در رسـانهها به عنـوان خودروی ملـی معرفی میشـود .البته تیبا
در اوایـل مینیاتـور نامیـده میشـد؛ امـا نـام آن بـه تیبـا تغییـر پیـدا کـرد .بـا اینکـه در تولید این خودرو از ناخالصی دانشـی اسـتفاده شـده اسـت؛ اما به خوبی توانسـته بـا نمونههای مشـابه داخلی خـودش یعنی پراید
و ریـو رقابـت کنـد .تیبـا در واقـع چیـزی بیـن پرایـد و ریـو اسـت .نـه آنچنـان کوچـک که به پراید شـبیه باشـد و نـه آنچنان بـزرگ که به ریو شـباهت پیدا کنـد .همچنین بسـیاری از ایرادهـای پرایـد در این نوع
مـدل وجـود نـدارد و از طرفـی چیـزی همتـراز ریـو هـم نیسـت؛ اما همین بـه خوبی توانسـته نظر بسـیاری از جوانـان را به خـود جلب کند.

چرا تیبا خودروی میل شد؟

در سـال  88مـا در اوج تولیـد محصـوالت ملی بودیم و بسـیاری از
مسـئوالن بـر این مسـئله تأکیـد میکردند .حاال نمیدانیـم که آیا
واقعـاً پافشـاری بـر همیـن موضوع بود یا خیر ،مسـئوالن سـایپا به
دنبـال ایـن بودنـد تا خـط تولید خـود را از مونتاژ بـه تولید خودرو
تبدیل کنند .هرچند نتوانسـتند خیلی در این زمینه موفق باشـند.
سـایپا بـا شـعار زیبـای ایرانـی اولیـن محصـول بومـی خـود بـه نام
تیبـا را رونمایـی کـرد .البتـه در همـان اوایـل متوجـه شـدیم که در
طراحـی ظاهـری ایـن خودرو از مهندسـان ایتالیایـی و ژاپنی کمک
گرفته شـده اسـت و همچنین قابلیت توانایی همانند آنچه در تبلیغ
نمایـش داده میشـد ،نیسـت .بـه هرحـال ایرادهایـی داشـت؛ اما به
دلیـل داشـتن قیمـت مناسـب و بهتـر بـودن کیفیـت آن در برابـر
پرایـد ،توجـه نسـل جـوان را بـه سـمت خود جلـب کرد.بـه هرحال
تیبـا بـا این همه مسـائل و با توجـه به اینکه جزو اولیـن خودروهای
تولیـد داخـل بـا دانـش مهندسـان ایرانـی بود ،بـه اولین خـودروی
ملـی تبدیـل شـد؛ امـا سـؤال اصلی این اسـت که چنیـن خودرویی
توانسـته توقعـات ملـی را بـرآورده کند یا صرفاً فقط یک نام اسـت و
قصـد یدک کشـیدن طراحان داخلـی را دارد؟این را ما نباید بگوییم،
بلکـه بایـد مشـخصات این خودرو نشـان دهـد .با اینکـه در طراحی
ایـن خـودرو مهندسـان خارجی هم نقـش داشـتهاند و نمیتوان آن
را صددرصـد بومـی بـه حسـاب آورد؛ امـا تا همینجا هم باید شـکر
کـرد که صنعت خودروسـازی ما چنین پیشـرفتی داشـته اسـت.

طراحی ظاهری

وقتـی اسـم خـودروی ملـی و آن هـم در ایـران میآیـد ،همـه توقع
دارنـد کـه در ظاهـر خودرو تاریخ کشـور را مشـاهده کننـد؛ حداقل
آرمـی یـا نشـانی از پیشـینیانمان کـه چنین مسـئلهای روی ظاهر
خـودرو تیبـا وجـود ندارد.بـا اینکه تیبا در سـال  88رونمایـی و وارد
بـازار شـد و از همـه مهمتـر اینکه طراحی آن با همکاری مهندسـان
ایتالیایـی و ژاپنـی انجـام شـد؛ امـا از زمـان آغاز طرح تـا تکمیل آن
حـدود  20سـالی طـول کشـید .بـا ایـن حـال مـا در ظاهـر خودرو
علاوه بـر یک سـبک قدیمـی ،شـاهد تناسـب نداشـتن المانها به
دلیـل تغییـر آن بـا تکنولـوژی هسـتیم.تیبا از همـان اول در جـذب
صددرصـد خریـداران بـه دلیـل داشـتن ظاهر نامناسـب و نداشـتن
امکانـات مناسـب مشـکل داشـت؛ امـا به هرحـال به دلیل مناسـب
بـودن قیمـت و بـاال بودن کیفیت آن نسـبت به پراید ،فروش نسـبتاً

بـه هرحـال برای اینکه بفهمیـم که آیا این خودروی ملی توانسـته
توقعـات ملـی را بـرآورده کنـد یـا خیـر ،بایـد دیگـر مـوارد را هـم
بررسـی کنیم .سـروصدای زیـاد در هنگام رانندگـی مانند آنچه در
بعضی پرایدها وجود دارد ،شـما در تیبا هم میشـنوید .اسـتفاده از
السـتیکهای باکیفیت پایین باعث شـده تا روی کنترل سـرعت و
ترمـز اثـر منفی بگـذارد.از نظر ترمز ،تیبا توانسـته نسـبت به پراید
عملکـرد قابـل قبولی داشـته باشـد .صفحههـای دیسـکی در جلو
و عقـب باعـث بهبـود عملکـرد ترمـز ایـن خودرو شـده اسـت .این
میتوانـد نقطـه عطفی نسـبت بـه بقیـه خودروها باشد.متأسـفانه
مشـکلی کـه ایـن روزهـا و البتـه در اوایل گریبان بیشـتر دارندگان
تیبـا را میگرفـت ،نبـود وسـایل یدکـی این خـودرو بود.

آیا تیبا را بخریم؟

خوبـی را بـه دسـت آورد.بـا اینکه خطوط ظاهری جلو تیبا توانسـته
جلـوه تهاجمـی بـه آن بدهـد؛ اما جلو پنجـره کوچک و نامتناسـب
بـودن آن بـا دیگـر المانهـا تـو ذوق مـیزد .حداقـل توقع داشـتیم
کـه در یـک خـودروی ملـی کـه خودمـان در طراحـی آن هم نقش
داشـتیم ،دیگـر چنیـن مسـائلی را شـاهد نباشـیم .البتـه در نمـای
جانبـی بـه دلیـل داشـتن خطـوط برجسـته روی گلگیرهـا ،نقـش
متفاوتـی را شـاهد هسـتیم کـه آن را هـم میگوینـد امضـای طراح
ژاپنـی اسـت .در نمـای عقـب کمـی میتـوان امیـدوار بـود .در واقع
همـه چیـز تقریبـاً در سـر جـای خـود قـرار دارد .البتـه نبایـد ایـن
مسـئله را کتمـان کـرد کـه در طراحـی تیبـا برخالف پرایـد و دیگر
نمونههای مشـابه ،طراحی مناسـبتری را شـاهد هسـتیم؛ اما وقتی
اسـم خودرویـی ملی میشـود ،بایـد تفاوتی بین آن و بقیه مشـاهده
کـرد کـه در ظاهـر اولیـه چنیـن چیـز واالیی وجود نـدارد.

طراحی داخیل

بـه عنـوان یـک ایرانـی وقتـی سـوار بـر خـودروی ملی میشـوید،
حداقـل توقـع تفاوتهایـی در ظاهـر داخلـی خـودرو را داریـد.
متأسـفانه چنیـن چیـزی چـه در طراحـی داخلـی و چـه در جنس
متریـال بـه کار گرفتـه شـده رعایت نشـده اسـت.تیبا را خـودروی
قرضـی مینامنـد .بـرای اینکه بیشـتر قطعات و بخشهـای طراحی
آن از پراید و رنو قرض گرفته شـده اسـت .البته به هرحال طراحان

سـعی کردهانـد تـا کمـی حالـت داخلـی آن را مدرنتـر کننـد؛ اما
ظاهـر آنچـه بایـد باشـد و توجه شـما را جلب کند ،نیسـت.کیفیت
پاییـن متریـال ماننـد داشـبورد و اسـتفاده از قطعـات پرایـد و ریـو
ً
عملا تصویر خـودروی ملی
ماننـد دسـتگیره پنجرههـا و صندلـی
را از ذهـن خواهـد ریخـت .بـه هرحـال بعـد از ناامیـدی از ظاهـر
(هرچنـد واقعـاً بخشهایـی مانند طراحی جانبـی آن کام ً
ال متفاوت
و بـه روز بـود) چشـم امیـدی بـه داخـل ایـن خـودرو داشـتیم که
آنچنـان چنگـی بـه دل نمیزند.کیسـه هـوا ،ترمـز  ،ABSپخـش
 ،MP3شیشـههای جلـو برقـی ،آینههـای برقـی ،مـه شـکن جلـو
عقـب ،غربیلـک فرمـان نـرم از امکاناتی اسـت که سـایپا بـرای این
خـودرو بیـان کرده اسـت.

فین خودرو

از نظـر فنـی کمـی تیبـا امیـدوار کننـده اسـت .البتـه بـاز هـم بایـد
بگوییـم کـه مـا قطعه بومـی در تولید این خودرو نمیبینیم .پیشـرانه
 4سـیلندر  1/5لیتـری همـان موتـور پراید اسـت؛ فقط بـا این تفاوت
کـه قـدرت آن تغییراتـی داشـته و به اصالح قدرتمندتر شـده اسـت.
در حالـت کلـی ،تیبـا از نظـر فنـی و قـدرت موتـور نسـبت بـه پراید
پیشـرفتهتر شـده تـا حـدی برخـی شـتاب آن را همتـراز با پـژو 206
تیـپ  2میداننـد.از نظر مصرف سـوخت ،تیبا به صـورت میانگین در
هـر  100کیلومتـر 7/1 ،لیتـر میسـوزاند؛ البته در نقاط شـهری ،این

از نظر ترمز ،تیبا
توانسته نسبت به
پراید عملکرد قابل
قبولی داشته باشد.
صفحههایدیسکی
در جلو و عقب باعث
بهبود عملکرد ترمز
این خودرو شده
است .این میتواند
نقطه عطفی نسبت به
بقیه خودروها باشد.
از نظر ایمنی ،هیچ
تعریف جامع و
درستی از تیبا وجود
ندارد؛ اما با توجه به
شواهد و اطالعاتی
که از نظر بسیاری
از خریداران به
دست آمده است،
تیبا قدرت و توان
باالیی نسبت به دیگر
خودروها ندارد

مـا نمیتوانیـم بـه شـما امرونهی کنیم که تیبا را بخریـد یا نخرید .به
هرحـال ایـن خـودرو در نـگاه اول با تصور شـعار خود یعنـی «زیبای
ایرانی» که در سـایتها ثبت شـده اسـت ،فاصله بسـیار زیادی دارد.
شـاید فقـط مشـارکت در طراحـی ظاهـری و تغییـر سـاختار فنـی
را بتـوان از نتایـج همـکاری مهندسـان ایرانـی بـه حسـاب آورد؛ در
واقـع تیبـا را مـی تـوان یـک خـودروی نسـبتاً خارجـی به حسـاب
آورد.محصـوالت سـایپا بگیـر و نگیـر دارد؛ یعنـی یک سـال کیفیت
محصوالت آن خیلی خوب اسـت و یک سـال هرچه تولید میشـود،
فقـط اعتراضـات را بـه همـراه خواهـد داشـت .اگـر بـه نظرهـا توجه
کنیـد ،برخـی راضـی هسـتند و برخـی دیگـر بـا نفریـن آن را بدرقه
میکننـد.از نظـر کلـی ،تیبـا بـا اینکـه ایراداتـی در بخـش ظاهری و
فنـی دارد؛ امـا بـه خوبی توانسـته عملکرد قابل توجهی را نسـبت به
پرایـد و ریـو بـه دسـت بیـاورد .موتور آن دارای شـتاب بسـیار باالیی
اسـت .همانطـور هـم کـه در بـاال نوشـتیم ،تیبـا را بین پرایـد و ریو
میداننـد و بـرای آنهایـی کـه هزینـه باالیـی در خریـد ندارنـد و از
طرفـی بـه دنبـال خـودروی با ظاهری نسـبتاً شـیکی هسـتند ،تیبا
میتوانـد بهتریـن گزینه باشـد.
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 – ABSجلو دیسکی و عقب کاسه ای

حال و هوای بورس در اولین سالگرد شروع رالی های بی سابقه

بورس بعد از یک سال؛ منطقی و ضدضربه!
بـازار سـرمایه درسـت یـک سـال قبـل ،یعنـی  23خـرداد  97وارد یـک رالـی صعـودی قـوی شـد کـه بعـد از آن شـاهد چهار موج صعـودی دیگر هم بودیـم تا نهایتا شـاخص از حدود  96هـزار واحد اکنـون به  233هزار واحد برسـد .اکنـون برخی معتقدند که هفته سـوم
جواد غیاثی
خرداد  ،98می تواند آغاز ششـمین مسـیر صعودی بازار سـرمایه برای حرکت به سـمت  300هزار واحد باشـد .گفتنی اسـت بورس هفته سـوم خرداد را با رشـدی حدود  6هزار واحدی و ثبت یک رکورد تاریخی جدید پشـت سـر گذاشـت .طی این هفته شـاخص برای
کارشناس بورس
اولیـن بـار بـه سـطح  233هـزار واحـد رسـید .البتـه بـازار بـر خالف رکوردشـکنی هـای قبلی ،روندی منطقی دارد ،خبری از صف های فروش یا خرید گسـترده و پرحجم نیسـت و بازار عمدتا بر اسـاس چشـم انداز خود از وضعیت شـرکت ها و در رونـدی منطقی رکوردهای
جدید ثبت می کند .در ادامه ضمن بازخوانی مسـیر شـاخص کل در یک سـال گذشـته ،توضیح می دهیم که مسـیر آغاز شـده از انتهای اردیبهشـت که به رکوردشـکنی جدید در هفته گذشـته منجر شـد ،چه تفاوت هایی با مسـیرهای گذشـته دارد .در انتها نیز چند سـهم را بررسـی می کنیم.

آغاز شمشین رایل؟

اگـر خاطرتـان باشـد ،نخسـتین رالـی صعودیِ بورس در سـال گذشـته
از  23خـرداد آغـاز شـد و طـی حـدود دو هفتـه شـاخ کل از  96هـزار
واحـد تـا  115هـزار واحـد بـاال رفـت .رالـی بعـدی اوایـل مـرداد آغـاز
شـد و تـا نیمـه ایـن مـاه شـاخص بـه  133هزار واحـد رسـید .دو موج
صعـودی بعـدی بـا فاصله زمانی کمـی در نیمه دوم شـهریور و روزهای
آغازیـن مهرمـاه رخ داد و شـاخص یـک بـار تـا  158و سـپس تـا 195
هـزار واحـد بـاال رفت.
بعـد از آن تـا اواسـط اسـفند رونـد شـاخص اصالحـی یا با ثبـات بود تا
ایـن کـه از نیمـه اسـفند یک موج صعـودی آغاز و در نیمه اردیبهشـت
امسـال بـه اوج خـود رسـید .بعـد از یـک اسـتراحت کوتـاه در اواخـر
اردیبهشـت ،اکنـون شـاخص کل بـازار سـرمایه ایـران ،در یـک مسـیر
نـرم صعـودی قـرار گرفتـه است.مسـیری کـه بـه هیـچ وجـه هیجانـی
نیسـت و مشـابه رالـی های یک سـال قبـل با صف هـای طوالنی خرید
همراه نیسـت .بلکه ،تا حدودی ،مشـابه مسـیر آغازشـده از نیمه اسـفند
گذشـته اسـت .البتـه مقطـع فعلـی یک تفـاوت بنیادین با نیمه اسـفند
گذشـته دارد؛ در آن زمـان بازارهـای جهانـی در ابتدای مسـیر صعودی
قـرار داشـت امـا اکنـون مخاطـرات بسـیاری ،مخصوصـا جنـگ تجاری
و افـت قیمـت نفـت ،چشـم انـداز نـرخ هـا و وضعیـت اقتصـاد جهانـی
را در هالـه ای از ابهـام قـرار داده اسـت .بـا ایـن حـال برخـی معتقدنـد
شـاخص بـرای جبـران عقـب ماندگی خـود از نرخ ارز ،بـاالی  300هزار
واحـد را مدنظر دارد.

اپیان کار دالر

برخـی فعـاالن و تحلیـل گـران بازار ،مهـم ترین محرک بورس در شـرایط
فعلـی را بـی تحرکـی و نبـود چشـم انداز مناسـب در بازارهای مـوازی می
داننـد .بیشـتر تحلیـل گـران بـازی نـرخ ارز را پایان یافته تلقی کـرده اند و
فارغ از برخی نوسـانات محدود ،انتظار بازدهی مناسـب در این بازار را کم
ارزیابی می کنند .وضعیت بازارهای دیگر نیز چنین اسـت .در این شـرایط
محل رشـد نرخ ارز و تورم در یک سـال گذشـته تغذیه می
بورس که از دو ِ
شـود ،همچنـان مـی توانـد بـازی های جدیدی داشـته باشـد .نکته جالب
دربـاره وضعیـت ایـن روزهـای بازار سـرمایه این اسـت که این بـازار بعد از
پشـت سـر گذاشـتن یک سـال پرماجرا و پرالتهاب ،اکنون ،نسبت به اخبار
سیاسـی یا اتفاقات متفرقه کمتر واکنش هیجانی شـدید نشـان می دهد
بلکـه ،بـه نوعـی منطقـی تـر و ضدضربه تر از قبل اسـت .البتـه انتظار این
کـه بـازار در برهـه هـای زمانی بسـیار کوتـاه دچار هیجانات شـود یا تحت
تاثیـر برخـی اخبـار مثبت یا منفـی قرار گیرد ،دور از انتظار نیسـت اما این
کـه مثـل برخی رالی های سـال گذشـته ،بـازار متاثر از اخبـار یا هیجانات
بازار ارز ،وارد رالی های صعودی یا افت سـنگین شـود ،بسـیار کم اسـت.

چند خط درابره ضدرضبه شدن شاخص!

گفتیـم کـه شـاخص کل به نوعی ضدضربه شـده اسـت .اما چـرا؟ واقعیت
این اسـت که نمادهای بزرگ شـاخص سـاز ،همچنان و بعد از سـوددهی
مناسـب در سـال گذشـته ،نسـبت قیمـت بـه درآمد مناسـب دارنـد .این
تحرکـی بازارهـای مـوازی ،مانـع از آن می شـود که
موضـوع در کنـا ِر بـی
ِ

بـورس تحـت تاثیـر اخبـار و هیجانات قـرار بگیرد .چنان چـه دیدیم حتی
ریـزش در قیمـت بازارهـای جهانـی طـی یکـی دو هفته اخیـر هم موجب
ریزش شـاخص نشد.
به بیان دیگر منظور از ضدضربه بودن ،نسـبت ریسـک به درآمد انتظاری
(ریسـک بـه ریـوارد موردانتظـار) در بسـیاری از نمادهـای مهم بـازار ( که
شـاخص سـاز هسـتند) بسـیار پایین اسـت .توضیح این که ،شما به هنگام
خریـد یک سـهم ،سـه سـناریوی کلـی را در نظـر می گیرید؛ افت شـدید
قیمـت ،ثبـات نسـبی قیمت یا رشـد قابل توجه قیمت سـهم .بـا توجه به
تحلیـل خـود و احتمـال وقـوع هـر کدام از این موارد ،یک نسـبت ریسـک
بـه ریـوارد انتظـاری حاصل می شـود .مثال اگر قیمت سـهمی  200تومان
اسـت و طبق بررسـی ،احتمال می دهید در بدترین حالت تا  180تومان
افـت کنـد ( 10درصـد ضـرر) و در صورت وقوع سـناریوی خـوش بینانه تا
 260تومـان رشـد مـی کند ( 30درصد سـود) ،نسـبت ریسـک بـه درآمد
انتظـاری شـما یـک به سـه اسـت .مخصوصا اگـر احتمال وقوع سـناریوی
بدبینانه را کم بدانید ،این نسـبت جذابیت بیشـتری خواهد داشـت.

چند مثال درابره ضدرضبه بودن

مثلا سـهام تاپیکـو ،هلدینـگ خلیـج فـارس و ذوب آهـن را در نظـر
بگیریـد .تاپیکـو حـدود  20تومـان سـود (  12ماهه منتهی بـه آذر )97
دارد کـه انتظـار مـی رود با توجه به وضعیت شـرکت هـای زیرمجموعه،
پاالیشـگاه سـتاره خلیـج فـارس  ...بـه راحتـی  50تومـان و بـرای سـال
هـای آتـی تـا  100تومـان بـه ازای هر سـهم سـود بسـازد .این سـهم با

قیمـت حـدود  240تومـان ،چشـم انداز رشـد تـا  500تومـان دارد ( در
بلندمـدت) و در بدتریـن حالـت کـه کمتـر از  40تومـان سـود بسـازد
ممکـن اسـت بـه محـدوده  200تومان برگـردد .هلدینـگ خلیج فارس
بـا  84تومـان سـود در سـال مالـی قبلـی (قبـل از جهش سـود و قیمت
شـرکت هـای پتروشـیمی زیرمجموعـه) اکنـون در قیمـت  490تومان،
تقریبـا هیـچ ریسـکی ندارد .در واقع وضعیت سـودآوری مانـع از آن می
شـود کـه قیمـت سـهام افـت کند .ایـن گونه اسـت که ایـن هلدینگ و
بیـش از  30شـرکت زیرمجموعـه تحریـم می شـوند ( ولو نمایشـی) اما
آب از آب تـکان نمـی خـورد! از فرابورسـی هـا هـم ذوب آهـن را مدنظر
قـرار دهیـد .ایـن شـرکت بـرای سـال  97حـدود  20تومـان سـود دارد
و انتظـار مـی رود بـا عبـور از زیـان دهـی و بـا بهبـود حاشـیه سـود ،تـا
 50تومـان در سـال  98سـود بسـازد .لـذا بـا این چشـم انـداز در قیمت
حـدود  180تومانـی فعلـی ،جای نگرانـی ندارد .درباره همـه موارد فوق،
وقـوع سـناریوهای بدبینانـه (سـقوط قیمـت هـای جهانـی یـا تشـدید
تحریـم هـا و  )...نهایتـا چنـد درصـد ضرر ایجـاد می کنـد ،در حالی که
وقـوع سـناریوهای منطقـی یـا خوش بینانه ،سـودهای مناسـبی را نوید
مـی دهـد .تکـرار ایـن شـرایط برای بسـیاری دیگر از سـهم هـای بزرگ
شـاخص سـاز ،باعـث مـی شـود کـه شـرایط فعلـی بـازار سـرمایه را (با
وجـود مخاطـرات و ریسـک هـای موجـود) مجموعـا پایـدار و ضدضربه
بدانیـم .واضـح اسـت که منظور از ضدضربه بـودن ،منتفی بودن احتمال
افـت قیمـت نیسـت بلکه احتمـال ریزش قیمت بسـیار کـم ارزیابی می
شـود و در مقابل احتمال ثبات یا رشـد بسـیار بیشـتر اسـت.

