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بورس و بیمه

یک دلیل واهی برای نخریدن بیمه عرم
تعهـدات خـود در آینـده عمـل کننـد؟ تمامی سـؤاالت منطقی اسـت؛ اما باید
بگوییـم کـه نگرانـی درباره این مسـائل بیمورد اسـت ،چراکـه  ۵۰درصد حق
بیمههـای اشـخاص ،بهحسـاب بیمـه مرکـزی واریـز میشـود و بیمـه مرکزی
در هر شـرایطی حتی ورشکسـتگی شـرکت بیمه ،مبلغ سـرمایهگذاری و سود
تضمینـی را بـه افـراد میدهـد؛ پس دیگر جـای نگرانی از اطمینـان و تضمین
بیمههـای عمـر وجـود نـدارد ،در خصـوص توانایی عمـل به تعهـدات هم باید
بگوییم؛ بیمه مرکزی هرسـال یک سـری معیار برای امتیازدهی شـرکتهای
بیمـه منتشـر میکنـد که بـا کنترل کردن آنهـا ،بهراحتـی میتوانید تصمیم
بگیریـدً .
مثلا اگـر توانگـری شـرکت بیمه در چند سـال گذشـته بـاالی ۱۰۰
بـود ،میتوانـد از پس تعهداتـش بربیاید.

بـا اینکـه مـا ایرانیـان در سـالهای گذشـته بیشـتر بیمـه عمـر خریـداری
کردهایـم امـا هنـوز هـم با اسـتانداردهای جهانی فاصله بسـیاری داریم .یکی از
دالیـل ایـن موضوع اطمینان نداشـتن به شـرکتهای بیمه اسـت کـه در ادامه
بـه طور مفصـل توضیح خواهیـم داد.

نبوداطمینانبهرشکتهایبیمه

از عوامـل دیگـری کـه باعث میشـود؛ رشـ ِد فـروش بیمه عمر ُکند شـود ،نبود
اطمینـان مـردم بـه شـرکتهای بیمـه اسـت .سـؤال بیشـتر افراد ،این اسـت
کـه اگـر سـالها پـول خـود را در شـرکتهای بیمـه سـرمایهگذاری کنیـم و
شـرکت ورشکسـت شـد ،چـه کنیـم؟ اص ً
ال آیـا تضمینـی وجـود دارد که پول
و سـرمایهمان بـه مـا بازگـردد؟ یـا اینکـه شـرکتهای بیمـه میتواننـد بـه

مقایسه شرایط بیمه عمر چند شرکت متفاوت

شرکت بیمه

عرممان را کجا بیمه کنیم؟
بعـد از مشـورت بـا افـراد زیـاد و تحقیـق در بـاره روشهـای سـرمایهگذاری باالخره به خرید بیمـه عمر رضایـت دادم .به خیال خـودم گرفتن این تصمیم
راحله شعبانی
سـختترین مرحلـه در مسـیر سـرمایهگذاری مـن بـود .امـا زهـی خیـال باطـل! بـا ورود به دنیای بیمـه عمر با حجـم بسـیاری از تبلیغات گسـترده مواجه
روزنامهنگار
شـدم؛ تبلیغاتـی کـه هـر کدام سـعی داشـتند مشـتری بیشـتری را به سـمت خـود بکشـانند اما واقعـا کدام شـرکت برای بیمه عمر مناسـبتر اسـت؟ به
کـدام شـرکت میتوانـم اعتمـاد کنـم؟ کـدام شـرکت بـه وعـده وعیدهـای خود پایبندتر اسـت؟ سـوالهای این چنینـی مـن را وادار کرد تـا تحقیقی گسـترده در زمینه بیمـه عمر در
شـرکتهای مختلـف انجـام دهـم تـا بتوانـم بـه تفاوتهـای موجـود پی ببـرم .در ادامـه به طور خالصـه نتیجه ایـن تحقیق و تفحـص را مطالعـه خواهید کرد.

چرا بیمه عرم ؟

بیمـه عمـر بیمـهای بسـیار رایـج و پرطرفـدار در جهـان و به خصوص
کشـورهای پیشـرفته اسـت که متأسـفانه هنوز در کشـور ما اطالعات
و شـناخت کافـی در میـان مـردم دربـاره ایـن بیمـه وجـود نـدارد و
بیشـتر افـراد بـه چشـم یـک بیمـه غیرضـروری و غیراجبـاری بـه آن
نـگاه میکننـد .بـا خریـد بیمـه عمـر ،بیمهگذار هـم در زمـان حیات
خـود یـک سـرمایهگذاری سـودآور انجـام میدهـد و هـم میتوانـد
از پوشـشهای بیمـهای آن اسـتفاده کنـد .همچنیـن پـس از فـوت از
ذینفعـان او حمایـت مالـی میشـود.

هبرتینبیمهعرم

مفهـوم بهتریـن بیمـه عمر برای همه افراد با شـرایط مختلف یکسـان
نیسـت .بـه ایـن دلیـل کـه ممکـن اسـت یـک فـرد تنهـا بـا هـدف
سـرمایهگذاری بیمـه عمـر را خریـداری کند و در ایـن حالت به دنبال
بهتریـن بیمـه عمـر از نظـر نـرخ سـود باشـد .همچنین ممکن اسـت
پوشـشهای بیمـهای بـرای یـک فـرد دیگر اهمیت بیشـتری داشـته
باشـد و او شـرکت بیمهای را انتخاب کند که کاملترین پوشـشها را
بـا باالتریـن سـقف ارائـه میکند.

هبرتین بیمه عرم از نظر سطح توانگری مایل
رشکتهایبیمه

هبرتین بیمه عرم از نظر میزان سود

وقتـی شـما در بیمـه عمـر سـرمایهگذاری میکنیـد ،بـه اندوختـه
(مجمـوع حـق بیمههـای شـما) دو نـوع سـود تعلـق میگیـرد :سـود
تضمینـی و سـود مشـارکت در منافـع .سـود تضمینی همان سـودی
اسـت کـه بیمـه مرکـزی آن را پرداخـت میکنـد و همه شـرکتهای
بیمـه وظیفـه دارنـد آن را بـه بیمهگـذاران خـود ارائـه کننـد .سـود
تضمینـی بیمـه عمـر در دو سـال اول قـرارداد  ۱۶درصـد ،در دو سـال
دوم  ۱۳درصد و در سـالهای بعد  ۱۰درصد اسـت .سـود مشـارکت در
منافع به معنی سـودی اسـت که از طریق سـرمایهگذاریهای شـرکت
بیمـه بـا سـرمایه بیمهگـذاران خود بـه آنها تعلق میگیرد .این سـود
در شـرکتهای مختلـف بیمـه و در سـالهای مختلف متفاوت اسـت.
شـرکتهای بیمـه معمـوالً سـود قطعـی بیمههـای عمـر خـود را ،که
مجموع سـود تضمینی و سـود مشـارکت در منافع آنها سـت ،اعالم
میکننـد .البتـه ایـن سـودهای اعالم شـده بـرای یک یا دو سـال قبل
اسـت و بـر اسـاس آن میتـوان بـه صـورت تقریبـی سـود سـالهای
آینـده آن شـرکت را پیشبینـی کرد.
در جـدول زیـر سـود قطعی شـرکتهای معتبر در زمینـه بیمه عمر را
در پنج سـال گذشـته بررسی و مقایسـه کردهایم.
شرکت بیمه

یکـی از شـاخصهای بسـیار مهم در تشـخیص یک بیمـه عمر خوب،
میـزان توانایـی مالـی شـرکت بیمه اسـت که این عامـل کیفیت انجام
تعهـدات را بـه ویژه در زمان پرداخت خسـارت نشـان میدهد .سـطح
توانگـری مالی شـرکتهای بیمه هر سـال توسـط بیمه مرکـزی و در
پنـج سـطح اعلام میشـود کـه سـطح یـک بهترین سـطح و سـطح
پنـج ضعیفترین آن اسـت.
شرکت بیمه
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سال  92سال  93سال  94سال  95سال 96

سامان

25

24/5

23

21/5

20/5

پاسارگاد

20

22

20

19

18/5

پارسیان

24

23

20/1

23

18

24/9

24

21

26/9

ما

27/1

27/5

27

24/4

19/6

مان(ایران)
کارآفرین

21

22

18

16

17/7

شاخص رضایمتندی در رتبه بندی رشکتهای بیمه

یکـی از مهمتریـن عوامـل در رتبهبنـدی شـرکتهای بیمـه در

جدول مقایسـه بیمههای عمر ،میزان رضایتمندی مشـتریان است.
میـزان رضایتمنـدی بـر اسـاس معیارهای مختلف تعیین میشـود
کـه در جـدول زیـر به طور کامل شـرکتها را بر اسـاس آنها طبقه
بنـدی خواهیم کرد.
شاخص رضایتمندی مشتریان
میزان پاسخگویی شرکت بیمه

رتبه
رتبه اول
آخر
رازی آرمان

تناسب شرایط بیمهنامه با نیاز مشتری

آسیا

آرمان

دانش کارکنان شرکت بیمه

البرز

آرمان

ارائه اطالعات مناسب به مشتری در زمان صدور بیمه نامه البرز

آرمان

ارائه اطالعات مناسب به مشتری در زمان خسارت

آسیا

آرمان

رسیدگی به شکایات بیمهگذار

ایران

سرمد

رضایت مالی در پرداخت مبلغ حق بیمه

تعاون

البرز

رضایت مالی در پرداخت خسارت

تعاون

البرز

تعاون آرمان

سادگی و سرعت در صدور

آرمان

سادگی و سرعت در خسارت

آسیا

کیفیت ارتباط با مشتری

البرز

ما

تبلیغ صحیح

سرمد

ما

هبرتین بیمه عرم از نظر میزان فروش بیمه عرم

یکـی دیگـر از معیارهای انتخـاب بهترین بیمه عمر ،میـزان فروش
یـا تعـداد بیمهنامههای عمری اسـت که توسـط شـرکتهای بیمه
صادر شـده اسـت .معموالً شـرکتی که در سـالهای گذشته فروش
باالیـی داشـته اسـت ،کیفیـت ارائه خدمـات باالتـری دارد .با توجه
بـه جـدول زیر ،بیمه پاسـارگاد در سـال  ۹۶باالترین میـزان فروش
را داشـته است.
همچنیـن میـزان فـروش بیمـه عمر سـامان نیـز با سـرعت زیادی
در حـال افزایش اسـت.

سامان

یک

پاسارگاد

یک

دانا

یک

آسیا

یک

مقایسه از نظر پوششهای بیمه عرم

البرز

یک

برای تصمیم درست الزم است تفاوت در مقدار و نوع پوشش ها هم مشخص باشد .در جدول زیر این تفاوتها برای چند شرکت را خواهید دید.

پارسیان

یک

شرکت بیمه
پوشش

معلم

دو

حداکثر سن بیمه شده

بیمه عمر بیمهای
بسیار رایج و
پرطرفدار در جهان
و به خصوص
کشورهای پیشرفته
است که متأسفانه
هنوز در کشور ما
اطالعات و شناخت
کافی در میان مردم
درباره این بیمه
وجود ندارد و بیشتر
افراد به چشم یک
بیمه غیرضروری
و غیراجباری به
آن نگاه میکنند.
با خرید بیمه عمر،
بیمهگذار هم در
زمان حیات خود
یک سرمایهگذاری
سودآور انجام
میدهد و هم
میتواند از
پوششهای بیمهای
آن استفاده کند.
همچنین پس از
فوت از ذی نفعان
او حمایت مالی
میشود

پاسارگاد

ایران

پارسیان

سامان

ملت

65

10

65

80

70

ایران

چهار

سقف سرمایه فوت عادی

 250میلیون تومان

400میلیون تومان

 400میلیون تومان

 500میلیون تومان

 500میلیون تومان

کارآفرین

یک

سقف سرمایه فوت در اثر حادثه

 500میلیون تومان

 400میلیون تومان

 400میلیون تومان

 2میلیارد تومان

 500میلیون تومان

ملت

یک

سقف هزینههای پزشکی در اثر حادثه

 40میلیون تومان

ساالنه  5میلیون تومان

 40میلیون تومان

 30میلیون تومان

 10میلیون تومان

ما

یک

شرایط پرداخت وام

پس از  6ماه

پس از  2سال

پس از  2سال

پس از  1سال

پس از  2سال

تعداد بیمه های صادر شده در سال 96

پاسارگاد

765620

ایران

290626

کوثر

101841

معلم

80274

سامان

77157

کارآفرین

56250

دانا

50938

ملت

48652

پارسیان

39268

چندمثال

بیمه عمر ایران
بیمـه ایـران یکـی از شـرکتهای معتبـر و مطـرح در زمینه بیمه عمر
اسـت کـه در سـال  ۹۶رتبـه دوم فـروش این بیمـه را به دسـت آورده
اسـت .بیمـه عمـر ایـران در قالب طرحهـای مختلفی مثـل بیمه عمر
گروهـی ،بیمـه تأمیـن آتیه فرزنـدان ،بیمه جامع زندگـی ،بیمه مان و
… ارائـه میشـود کـه جدیدتریـن و کاملتریـن طـرح آن طرح بیمه
عمـر مـان اسـت .بـرای دریافت وام از بیمـه عمر ایران شـما میتوانید
از پایـان سـال دوم تـا سـقف  ۹۰درصـد ارزش بازخریـدی بیمـه نامه
عمرتـان وام دریافـت کنید و آن را طی  ۳۶قسـط تسـویه کنید .مقدار
دقیـق پرداختـی وام بیمـه عمـر بسـتگی بـه اندوخته بیمهنامه شـما
دارد و هـر چـه مبلـغ اندوختـه بیشـتر باشـد ،مبلـغ وام باالتـر خواهد
بود .نحوه پرداخت سـود روزشـمار بوده و برداشـت از اندوخته از سـال
سـوم بـه میـزان  80درصـد ارزش بازخریدی اسـت .
بیمه عمر پاسارگاد
یکی از شـرکتهای موفق در زمینه بیمه عمر ،بیمه پاسـارگاد اسـت
کـه در سـال  ۹۶باالتریـن رتبـه فـروش ایـن بیمـه را داشـته اسـت.
کاملتریـن و پرطرفدارتریـن طـرح بیمـه عمـر پاسـارگاد ،بیمـه عمر
و تأمیـن آتیـه اسـت .در بیمـه پاسـارگاد شـما میتوانید تا سـقف ۹۰
درصـد ارزش بازخریـدی بیمـه نامـه عمرتـان در پایـان ماه ششـم وام
دریافـت کنیـد؛ بازپرداخـت وام بهدلخواه شـما تا سـه سـال و طی ۳۶
قسـط نیـز از مزیتهـای بیمـه عمر پاسـارگاد اسـت .سـقف پرداخت
بیماریهـای خـاص در شـرکت بیمـه پاسـارگاد بـه ازای هـر بیماری
خـاص یکبـار هسـت و درمجموع پنج بار  .برای مثـال؛ اگر بیمهگذار
یکبـار بـه علـت سـکته مغـزی مبلغـی دریافـت کـرد ،بـار دیگـر اگر
خـدای ناکـرده دچار بیماری سـرطان شـد ،بازهم هزینـه بیماریهای
خـاص را دریافـت خواهـد کـرد  .در بسـیاری از شـرکتهای بیمه این
پرداخـت خسـارت فقـط یکبـار در طـول مـدت قرارداد اسـت.
بیمه عمر سامان
بیمـه سـامان شـرکت بیمـهای معتبـر در زمینه انـواع بیمـه از جمله
بیمـه عمـر اسـت و در سـالهای اخیـر فـروش بیمه عمر این شـرکت
بـا ارائـه طرحهـای جدیـد ایـن بیمه ،رشـد و پیشـرفت زیادی داشـته
اسـت .طرحهای بیمه عمر سـامان بسـیار متنوع اسـت اما جدیدترین
و کاملتریـن طـرح آن را میتـوان طـرح بیمـه جامـع عمـر و زندگـی
سـامان دانسـت .در بیمه عمر سـامان شـما از سـال دوم( ،پایان سـال
اول) میتوانیـد  ۹۰درصـد اندوختـ ه خـود را وام بـا سـود کـم دریافت
کنیـد .یکـی از امکانـات بیمـه عمر سـامان ،حق انتخابی اسـت که به
شـما در انتخاب نوع ریسـک میدهد )1 .سـبد کم ریسـک :پرداخت
سـود تضمینی ۱۵درصد پیشبینی سـود۱۹درصد )2سـبد ریسـک
متوسـط  :پرداخت سـود تضمینی۱۴درصد پیشبینی سود ۲۱درصد
 )3سـبد ریسـک زیاد  :پرداخت سـود تضمینی ۱۲درصد پیشبینی
سـود ۲۵درصد
طـرح دیگـر بیمه عمر سـامان ،ارائـه خدمات تکمیل درمانـی انفرادی
اسـت کـه آنهـم چهار طرح دارد ،شـما با توجه به شـرایطتان یکی از
آنهـا را انتخـاب میکنیـد .چهار طـرح پایه ،برنزی ،نقـرهای و طالیی
ل ارائه به مشـتری اسـت.
قاب 

بالتکلیفی بازار جهانی ،رکود تقاضای داخلی و جهش هزینه ها با بورس چه می کند؟

سایه سه عامل بر سر سهام سیمانی  ،فوالدی و دارویی
بـازار سـهام پشـت مـرز  250هـزار واحـد گیـر افتـاده اسـت .نـه تـوان عبـور از آن را دارد و نـه درگیـر اصلاح و عقبگرد از این سـطح می شـود .شـاخص کل از هفته اول تیرمـاه به محدوده  250هـزار واحد صعود کـرد اما بعد از آن هرگز نتوانسـت از این سـطح عبور کند.
جواد غیاثی
بـه نظـر مـی رسـد ایـن بالتکلیفـی حداقـل سـه منشـأ مهـم دارد؛  -1بالتکلیفـی بازارهـای جهانـی  -2افت نـرخ های فروش در بـورس کاال و زمزمه ایجاد سـطحی از رکـود تقاضا  -3انتظار بـرای بهبود تولید و فروش شـرکت ها در کنار ظهر نشـان هایی از رشـد قابل توجه
کارشناس بورس
هزینـه ها.البتـه همـه بـازار سـرمایه درگیـر ایـن عوامـل نیسـت .بخشـی از بـازار کار خـودش را مـی کنـد و طـی همین روزهایی که شـاخص کل در حال اسـتراحت بود ،رشـد قابل توجهـی را تجربه کـرد .در ادامه ضمـن تحلیل این عوامل در سـطح کالن ،برخـی نمادهای
خـاص از ایـن منظـر را بررسـی مـی کنیـم و برخـی نمادهـا و گـروه هایـی را که طـی روزهای اخیـر موردتوجه بوده انـد به طور خالصه تحلیـل می کنیم.

سه عامل بالتکلییف ابزار و توضیحایت درابره جذابیت
فوالدی ها

بازارهـای جهانـی همچنـان بیـن خوش بینی و بدبینی در نوسـان اسـت.
تکلیـف جنـگ تجـاری مشـخص نیسـت و بازارهـا هـم بین خـوف و رجا
رفتـار مـی کننـد .از ایـن موضـوع کـه بگذریـم در بـازار داخلـی هم ،یک
تحـول مهـم در حـال وقـوع اسـت .نـرخ ارز ،حـدود یـک مـاه اسـت کـه
در محـدوده  13هـزار تومـان بـه ثبـات رسـیده اسـت .این موضـوع باعث
ایجاد سـطحی از آرامش در بازارها و حذف تقاضاهای مازاد شـده اسـت.
بـه نحـوی کـه طـی تیرماه چندیـن عرضه محصـوالت اساسـی در بورس
کاال بـدون خریـدار باقـی مانـده و قیمت ها هم نسـبت به ابتدای امسـال
افـت کرده اسـت.
ایـن مسـائل باعـث شـده اسـت که بـا وجود عملکرد بسـیار خـوب تعداد
زیـادی از شـرکت هـای بـزرگ در بهـار ،نگرانی هایی در خصـوص امکان
تـداوم عملکـرد در تابسـتان داشـته باشـند .ایـن موضـوع مشـخصا برای
تحلیـل هفتـه قبـل درباره شـرکت های بـزرگ فلزی (فـوالد ،فملی ،فایرا
و  )...یک عامل ریسـک محسـوب می شـود که باید در تکمیل آن تحلیل
مدنظـر قـرار گیـرد .اما عامل سـوم ،نگرانی از فشـار تورمـی بر هزینه های
شـرکت هاست.

چه خرب از سیماین ها؟ از رشد  25درصدی طی  3هفته
ات رشد هزینه ها

اولین نشـانه ها از موضوع سـوم ،یعنی رشـد هزینه ها در بهار امسـال توسـط
یـک نمـاد سـیمانی به بـازار مخابره شـد .موضوعی که باعـث ایجاد یک خلل
در روند صعودی گروه سـیمان شـد .سـه هفته قبل ،گروه سـیمانی را بررسـی
کردیـم و برخـی نمادهـای گروه را موردتحلیل قرار دادیم .مثال درباره سـیمان
خوزسـتان در قیمـت  850تومـان (با سـرمایه قبلی) صحبـت کردیم .قیمت
معادل  850تومان ،بعد از افزایش سـرمایه  115درصدی ،حدود  395تومان
اسـت امـا هـم اکنـون در محـدوده  490تومان معامله می شـود و صف خرید
هـم هسـت کـه بـه معنـی بازدهـی  24درصـدی اسـت .دربـاره سـاروم هـم
صحبـت کردیـم .ایـن سـهم از محـدوده  405تومـان در ابتدای تیـر اکنون تا
 480تومان رسـیده که به معنی رشـد  18/5درصدی اسـت.
همانگونـه کـه در شـماره اول تیرمـاه بحـث کردیم ،سـیمانی هـا در معرض
افزایـش نـرخ قـدرت رشـد داشـتند .خوشـبختانه افزایش نـرخ هـم رخ داد و
بـازار هـم بـه این موضوع واکنش نشـان داد و بیشـتر نمادهای گـروه طی این
مـدت رشـد مناسـبی را تجربـه کردنـد .اما موضوع رشـد هزینـه ها یک خلل
و نگرانـی در ایـن رشـد ایجـاد کـرد .سـیمان درود ،در گـزارش سـه ماهه اول
 98خـود از رشـد  35درصـدی بهـای تمـام شـده و رشـد  49درصدی هزینه

هـای اداری و فـروش خبـر داد .بیشـترین رشـد هزینه ها مربوط به دسـتمزد
بـا  62درصـد بـود .ایـن در حالـی اسـت که درآمـد عملیاتی فقـط  29درصد
نسـبت به بهار  97رشـد کرده بود .اگرچه سـیمان درود هم اکنون با نسـبت
قیمـت بـه درآمـد بسـیار باال ( و غیر جذاب و پرریسـک نسـبت بـه نمادهایی
مثل سـخوز و سـاروم) معامله می شـود اما بازار ،انتشـار گزارش این شـرکت
را بـه دیگـر گـروه هـا هم تعمیم داد و باعث ایجاد موج فـروش موقت در گروه
سـیمان شـد .برخی این مسـئله (به خصوص رشـد هزینه های دستمزد و )...
را بـا دیگـر گـروه هـا نیز تعمیم می دهند .ریسـک دیگر درباره گروه سـیمان
ایـن اسـت کـه شـرکت هـا در عمـل نتواننـد از افزایش نـرخ بهره ببرنـد و به
خاطـر وضعیـت بـازار مجبـور به فـروش با تخفیف شـوند .لذا بـرای خرید در
ایـن گـروه کـه آخـر هفتـه قبـل هم مجـدد با اسـتقبال بـازار مواجه شـد ،به
سـهم های کم ریسـک ،دارای قیمت به درآمد جذاب و دارای سـهم صادرات
از فـروش بـاال توجـه کنیـد .مثل سـهم هایی کـه اول تیرماه معرفی شـدند و
رشـد خوبـی را هم تجربـه کردند.

اقبال به دارویی و غذایی؛ علت چیست؟

بالتکلیفی سـهام شـرکت
طـی دو هفتـه اخیـر ،با وجود رکود شـاخص کل و
ِ
هـای بـزرگ ،برخـی دیگـر از گـروه هـای کوچک (به جز سـیمان) نیز رشـد

کردنـد .در ایـن خصـوص ،گـروه دارویـی و غذایی ،بیشـتر از همـه موردتوجه
بـازار قـرار گرفتند .علـت اصلی این موضوع ،تداوم پرداخـت ارز  4200تومانی
بـه شـرکت هـای ایـن دو گـروه اسـت .موضوعـی کـه مـی تواند هزینـه ها را
کنتـرل کنـد و در سـوی دیگـر باعـث افزایش منفعت شـرکت هـا از افزایش
نـرخ هـا شـود .البتـه اوضاع در همه نمادها یکسـان نیسـت .در گـروه دارویی
صادراتی ریشـمک و دشـیری قابل بررسـی اند .مثال ریشـمک که در
دو نما ِد
ِ
سـال مالی گذشـته (سـال مالی شرکت منتهی به  30آذر اسـت)  225تومان
سـود سـاخته بود ،در سـه ماهه اول سـال مالی جدید (منتهی به  29اسـفند
 42.5 )97تومان سـود سـاخت که  290درصد بیشـتر از مدت مشـابه سـال
قبل بود .لذا در صورت ثبات سـایر شـرایط ،با توجه به اسـتفاده دوبرابری (از
نظـر زمانـی) از رشـد نـرخ ارز نسـبت به سـال مالی قبل ،مـی تواند در قیمت
هـای فعلـی (حـدود  1500تومان) ارزنده باشـد .البته عملکرد شـرکت از نظر
فروش در بهار امسـال تفاوت معناداری با بهار گذشـته نداشـت اما نرخ های
فـروش تقریبـا دوبرابـر اسـت .فرصـت برای بررسـی دیگـر نمادهـای این دو
گـروه نیسـت امـا بایـد حتمـا توجه کرد که رشـد برخی نمادهـا در این گروه،
بنیادین شـرکت ها پشتیبانی نمی
متاثر از هیجانات اسـت و توسـط وضعیت
ِ
شـود .ایـن موضـوع مـی توانـد با تغییر فضای هیجانـی ( از مثبت به منفی) یا
کاهـش تزریق پول ،عامل ریسـک شـود.

