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حمایت بیمه ها برای خداحافظی اب عینک
بیمـه تکمیلـی انفـرادی سـامان هزینههـای عینـک را پرداخـت نمیکند .با توجه بـه این که لنز طبی جزو زیبایی محسـوب
میشـود ،این هزینه توسـط بیمه سـامان پرداخت نمیشـود.
عمل الزک و لیزیک جزو پوشـش عیوب انکسـاری اسـت که در بیمه تکمیلی انفرادی سـامان تحت پوشـش قرار میگیرد.
البتـه کاشـت لنـز ثابـت جـزو تعهـدات بیمـه نیسـت و بـاز هـم نوعی عمـل زیبایی محسـوب میشـود .قبل از انجـام عمل
لیزیک چشـم ،الزم اسـت پزشـک به روشهای مختلف شـرایط چشـم را بررسـی کند .بسـیاری از پزشـکان قبل از انجام
عمـل لیزیـک ،انجـام بعضـی از آزمایشهـا مثـل عکـس بـرداری از قرنیـه و بینایـی سـنجی را الزم میداننـد .در بیمههای
تکمیلـی انفـرادی آزمایشهـای قبـل از عمـل لیزیـک بـه شـکل محدودتـری پرداخت میشـود اما در بیمه تکمیلی چشـم
سـامان ،هزینـه بینایـی سـنجی و  OCTقبـل از عمـل لیزیـک قابـل جبران اسـت .در بیمه تکمیلی عمـل لیزیک و الزک
جـزو پوشـش عیـوب انکسـاری محسـوب میشـود .بینایی سـنجی جـزو پوشـش پاراکلینیکی  1و عکـس بـرداری از قرنیه
( )OCTجـزو پاراکلینیکـی  2اسـت .سـقف تعهـد بیمـه تکمیلـی چشـم سـامان در طرحهای مختلف به شـرح زیر اسـت:
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دوره انتظـار ایـن عمـل سـه مـاه اسـت و تنهـا افـرادی کـه شـماره چشـم آنهـا بیـش از  3دیوپتـر اسـت میتواننـد از این
پوشـش اسـتفاده کنند.

بررسی چرایی خرید بیمه عمر در گفت و گو با یک کارشناس

بیمه عرم در همین رشایط سخت اقتصادی
رضوری تر است
اکنـون کـه فضـای کسـب و کار کشـور بـه دلیـل برخـی نامالیمات ناشـی از سـوء مدیریت ها و تحریم ها دچار مشـکالتی شـده اسـت ،جای این پرسـش
حسین بردبار
وجـود دارد کـه آیـا شـرکتهای بیمـه گـر مـی تواننـد بـه تعهـدات خـود به خریـداران بیمـه عمر عمل کننـد یا اصلا خرید بیمه عمـر به صالح اسـت یا
روزنامهنگار
خیـر؟ خریـد بیمـه هـای زندگـی چقـدر سـودآوری دارد و آیـا مصـداق آینـده نگری اسـت؟ آیا وعـده های شـرکتهای بیمه بـرای  ۲۰یا  ۳۰سـال بعد
مـی توانـد عملیاتـی شـود؟ ایـن هـا و چنـد پرسـش دیگر را بـا حمید امامی ،مـدرس و بازاریاب ارشـد حـوزه بیمه درمیان گذاشـتیم که مـی خوانید:
این پرسـش در افـکار عمومی مطرح اسـت که در
فضای عمومی کسـب و کار کشـور که با مشکالتی
مواجه هسـتیم و شـرایط تحریم و قوانین کسـب
و کار و دیگـر شـرایط  ،اوضـاع اقتصـادی کلـی
جامعـه را تضعیف کرده اسـت ،ایـن موضوع تاثیر
خـودش را در ترویـج و خریـد بیمـه ازجمله بیمه
هـای زندگی گذاشـته اسـت ،درچنین شـرایطی
افـق آینـده خریـد بیمـه هـای زندگـی را چگونه
مـی بینید؟
اگر اجازه بدهید سـوال شـما را با یک سـوال پاسـخ بدهم .بفرمایید
یـک کشـتی وقتـی کـه در بندر لنگـر میاندازد بیشـتر بـه امنیت و
داشـتن بیمه نیازمند اسـت یا در دل اقیانوسـی که امواج وحشـتناک
یـورش مـی آورند .روی سـطح صاف بیشـتر نیازمنـد کمربند ایمنی
هسـتیم یا روی داربسـت  ۴۰متری؟ اگر شـرایط عادی باشـد همه
چیـز وضعیـت سـاکن و آرام داشـته باشـند بیشـتر نیازمنـد بیمـه
هسـتیم یـا زمانـی کـه نمـی دانیـم چـه اتفاقی قـرار اسـت درآینده
بیفتـد؟ بیمـه یعنی«اگـر سـه تا نقطـه» (اگـر )...اگری که بعـد از آن
نمـی دانیـم چه خواهد شـد.
پـس بـه عبارتی این طـور دارید نتیجـه گیری می
کنیـد کـه در اوضـاع فعلی کشـور باید بیشـتر به
سـمت بیمه بـه ویژه بیمـه های زندگـی برویم؟
مـن هرگـز کسـی را نصیحـت نمـی کنم ،من سـوال مـی کنم وقتی
کـه دالر  ۳۴۰۰تومـان بـود و شـما نیـاز بـه عمـل قلب باز داشـتید،
مشـکالت اقتصـادی تـان کمتـر بود یا االن کـه دالر  ۱۴هـزار تومان
شـده اسـت .زمـان دالر  ۳۴۰۰تومان هزینه عمـل قلب باز چقدر بود
و االن چقـدر اسـت؟ بـا توجـه بـه نرخ تـورم و افزایش هـای ناگهانی
دالر کـه حتـی تاثیـرش را روی پنچرگیـری السـتیک هـای خودرو
هم گذاشـته اسـت ،درکدام شـرایط بیشـتر نیازمند بیمه هسـتیم؟
ولـی ایـن بحث وجـود دارد کـه خیلـی از افرادی
کـه بیمه هـای عمـر خریداری کـرده اند بیشـتر
نگاه شـان سـرمایه گذاری بوده اسـت و امیدشان
بـه آینـده در اوضـاع کنونی کشـور ممکن اسـت
دچـار تزلـزل شـود و بعضا به سـراغ بازخرید بیمه
هایشـان بروند؛ پاسـخ شـما بـه این دسـته افراد
چیست ؟
مـن پیشـنهادم ایـن اسـت کـه اگر صرفـا و صددرصد بحث سـرمایه
گـذاری مـد نظرشـان هسـت ،اصلا بیمه زندگـی نخرند .بـا قدرت و

محکـم مـی گویـم ولی فرض کنید کسـی کـه بیمه زندگـی خریده
اسـت ،بعـد از  ۴۸سـاعت از فسـخ بیمـه اش در یـک حادثـه فـوت
کنـد ،حـال چـه توجیهی وجـود دارد.این مورد را من تجربـه دارم۳۰.
آبـان ۹۷از رشـت بـه تهـران مـی آمـدم و یـک راننـده از شـاهرود
فرسـتاده بودنـد دنبالـم کـه مـرا بـرای روز یکـم آذر بـه سـمیناری
درشـاهرود برسـاند .ازآن جـا کـه خسـته بـودم کمربند ایمنـی ام را
بسـتم و خوابیـدم۵ .کیلومتـری شـاهرود با یک صـدای ضربه خودرو
از خـواب پریـدم و دیـدم کـه از پشـت درون یـک تریلـی رفتـه ایم با
 ۱۴۰کیلومتـر در سـاعت سـرعت! البتـه مـن خـواب بـودم و قطعـا
راننـده هـم خـواب بـوده اسـت .راننـده فقط فرصت سـه تـا خرناس
کشـیدن را پیـدا کـرد و درگذشـت ۴۵ .دقیقـه بعـد مـرا از زیرآهـن
پـاره هـا درآوردند.
مشکلی پیدا نکردید؟
فقـط سـه تـا از دنـدان هایم شکسـته بـود و هرکسـی که خـودرو را
میدیـد مـی گفـت کـه بچـه گربـه هم از تـوی آن سـالم بیـرون در
نمـی آیـد و ایـن آدم چطـوری درآمده اسـت...
نکتـه مهمی اسـت ،بـرای من هم وسـط این بحث
سـوال پیـش آمد که چطـوری راننـده ازدنیا رفته

ولی شـما زنـده و تقریبـا سـالم ماندید؟البته عمر
دسـت خداست...
من ماموریتم تمام نشـده بود.من درسـال بیش از  ۳۳۰روز سـمینار
و کارگاه هـای آموزشـی دارم .همـان لحظـه کـه نیروهـای امـدادی
داشـتند کمـک می کردندکه مـن را از زیر آهنپارههـا بیرون بیاورند
بـه ایـن فکـر می کردم که ایـن تهدیدی که برای من بـه وجود آمده
 ،چـه فرصتـی دارد ،فرصتـش ایـن بود که من هوشـیارتر از گذشـته
عمل کنم و بیشـتر تالش کنم کتابهای نیمه کارهای را که داشـتم
تمـام کنـم کـه  ۱۰روز بعـد از این حادثه کتاب “همـه خریدارند اگر
تو فروشـنده باشـی” کارش تمام شـد و تحویل انتشـارات دادم و روز
 ۲۷اسـفند از زیـر چـاپ درآمد و بیسـت و هشـتم چـاپ اولش تمام
شـد وآنجـا گفتـم کـه ماموریـت مـن تمـام نشـده کـه زنـده ماندم.
فـردای آن روز بـه مـن گفتنـد کـه راننـده کـه دو دختر هم داشـت،
بیمـه عمـر دارد ،هرچنـد ناراحـت از فـوت او بـودم ولـی گوشـه دلم
آرامـش کوچکـی پیـدا شـد که حداقـل خانـواده اش از بیمه عمرش
اسـتفاده می کنند .چند شـب بعد با مسـئول بیمه اش در شـاهرود
تمـاس گرفتـم و پرسـیدم که بیمـه اش چقدر بود و چگونـه بود ،که
گفـت متاسـفانه ایشـان بیمـه اش را فسـخ کرده اسـت تا بـا پول آن

بسیاری معتقدند بازی دالر و بازی دالری بورس تمام شده است

سبد سهام برای دوره پسا دالر

بیـش از یـک سـال از شـروع جهـش های متوالـی بازار سـرمایه ،که عمدتا متاثر از رشـد نـرخ ارز بود،
جواد غیاثی
گذشـته اسـت .در دوره اول (تابسـتان و اوایـل مهـر  )97عمـده جهـش هـا هیجانـی و البتـه بر اسـاس
کارشناس بورس
انتظارات بود .اما دور دوم جهش بورس (از اواسـط اسـفند  97تا اوایل تیرماه  )98بر اسـاس بروز آثار
واقعـی جهـش نـرخ ارز بـود؛ از رشـد دارایـی و تجدیـد ارزیابی شـرکت ها تا جهش سـودآوری ناشـی از رشـد قیمت هـای داخلی
و صادراتـی .اکنـون امـا ،بـه نظـر میرسـد بـازار دچـار دودلـی بزرگی اسـت؛ برخی می گویند که دالر سـه برابر شـده و شـاخص
بـورس هـم سـه برابـر؛ لـذا بازی تمام شـده اسـت .برخی می گویند شـاخص دالری بورس نسـبت بـه میانگین هنوز عقب اسـت و
جـای رشـد دارد و برخـی هـم مقادیـر فعلـی شـاخص بورس را بـا توجه به برخی شـاخص ها(نسـبت ارزش بازار سـرمایه به تولید
ناخالـص داخلـی) ،حبابی و مسـتعد ریـزش می دانند.
فـارغ از ایـن نظـرات و فرضیـه ها ،آن چه به عنـوان یک فرضیه قوی قابل
اتکاسـت ایـن اسـت کـه بـازی دالری بـورس پایـان یافته اسـت و نباید بر
اسـاس انتظار برای جهش قابل توجه شـاخص و کلیت بازار ،هر سـهمی
خریـد .البتـه در سـوی دیگـر ،بر اسـاس فرضیـه حبابی بودن کلیـت بازار
و احتمـال ریـزش ،نبایـد هـر سـهمی را هم فروخـت یا از سـرمایه گذاری
در بـازار سـرمایه صـرف نظـر کرد .بلکه همچنان بر اسـاس بررسـی جزئی
نمادهـا و گـروه هـا باید تک سـهم های دارای پتانسـیل را شناسـایی کرد
و امیـد بـه بازدهـی میان مدتی مناسـب از آن ها داشـت .در مطلب امروز،
ضمـن معرفـی سـه گـروه از سـهم ها که توان رشـد در شـرایط پسـادالر
را دارنـد ،یکـی از ایـن گـروه هـا ،یعنی سـهم های هلدینگ ها و سـرمایه
گـذاری هـا را بـا ذکر چنـد مثال بررسـی می کنیم.

سه گروه قابل برریس برای دوره پسادالر

ایـن روزهـا بـرای پیـدا کردن سـهام خوب و سـرمایه گذاری کم ریسـک
در آن ،بایـد بیشـتر زمـان صـرف کـرد .علاوه بـر آن برای حصـول اهداف

قیمتـی نیـز باید بیشـتر صبـور بود .چـرا که نقدینگی داغی بـرای حرکت
دادن بـازار وجـود نـدارد و حتـی برخـی نمادهـای خـوب هـم ،بـه کندی
حرکـت مـی کننـد .اما اگر دو موضوع فوق (بررسـی دقیـق قبل از انتخاب
و صبـر تـا تحقـق سـود موردانتظـار) رعایـت شـود ،می تـوان همچنان به
بـازار سـرمایه بـه عنـوان بهتریـن گزینه در برابر سـایر بازارها نظر داشـت.
به نظر می رسـد ،جهت شـروع فرایند بررسـی ،می توان سـه گروه عمده
از نمادهـا را مدنظر قرار داد:
 -1اول از همـه شـرکت هـای سـرمایه گـذاری و هلدینگ ها هسـتند که
معمـوال بـا تاخیـر رشـد مـی کنند .چرا که سـود تقسـیمی شـرکت های
زیرمجموعه ( که طی یک سـال گذشـته جهش کرده اسـت) با یک سـال
تاخیـر در صـورت هـای مالـی آنها ظاهر می شـود.
 -2شـرکت هـای بـزرگ صادراتـی :ایـن شـرکت هـا در سـال  97حـدود
شـش مـاه از نـرخ ارز نیمایـی (آن هـم بـا نرخ نیمایی کمتر از هـزار تومان
بـرای دالر) اسـتفاده کردنـد امـا امسـال در تمـام  12مـاه با نـرخ نیما می
فروشـند؛ نرخـی کـه البته به محـدوده  11هزار و  500تومان هم رسـیده

نرخ تورم باعث می
شود که شرکت
های بیمه جاهایی که
سرمایه گذاری ثابت
می کنند مثال امالکی
که می خرند،
میتواند تمام هزینه
های شان را جبران
بکند و دلیلی هم
نمیبینم که قولهایی
را که دادهاند
عملیاتینکنند

اسـت .البته موج هزینه ای رشـد نرخ ارز هم (به ویژه در دسـتمزد و مواد
اولیـه) بـه شـرکت هـا اصابـت مـی کند امـا انتظار این اسـت که اثر رشـد
نرخ فروش بیشـتر از رشـد هزینه ها باشـد .عملکرد بهار و تیرماه شـرکت
هـا عمدتـا ایـن موضـوع را تاییـد می کنـد و تنها نگرانـی مهم بـازار ،نرخ
های جهانی اسـت.
 -3تـک سـهم هـای جامانـده یـا دارای ویژگـی خـاص :واقعیت این اسـت
کـه بـا وجـود رشـد قابـل توجـه بـازار در یک سـال اخیر ،هنوز تک سـهم
هایـی وجـود دارد کـه یـک ویژگـی خاص دارد یا از رشـد قیمتـی جامانده
اسـت؛ مثلا  -1مـی توانـد افزایـش سـرمایه قابل توجه بدهـد؛ مثل برخی
نمادهـای گـروه فلـزات  -2دارایـی قابـل توجهـی دارد کـه بـا قیمت های
جدیـد خواهـد فروخـت (مثـل برخی نمادهای گروه مسـکن کـه اطالعیه
داده اسـت)  -3طـرح توسـعه ای خاصـی دارد که سـاختار تولیـد و فروش
شـرکت را عوض می کند(مثل برخی فلزی یا سـیمانی ها)  -4یا حاشـیه
سـود کـم و خاصیـت اهرمـی باالیـی دارد (مثـل برخی سـهم هایی که به
تازگی و به زحمت از زیان گریخته اند و در آغاز دوره رشـد خود هسـتند).

رسمایه گذاری ها را رصد کنید

درباره گروه اول ،که در این شـماره ،بیشـتر تشـریح می شـوند ،شـما می
توانیـد سـهام سـرمایه گـذاری و هلدینـگ هـا در همه گروه ها را بررسـی
کنیـد؛ از سـیمان تـا دارو و پتروشـیمی و معدنـی .البته واقعیت این اسـت
کـه بررسـی سـهام سـرمایه گـذاری هـا سـخت اسـت چـرا کـه -1 :بعضا
زیرمجموعـه هـای غیربورسـی دارند کـه وضعیت خیلی شـفافی ندارند و
 -2معلـوم نیسـت در مجامـع زیرمجموعه ها چقدر سـود تقسـیم خواهد
شـد .بـا همـه ایـن ها ،می تـوان برآوردهای خوبی از سـود آتی شـرکت ها
داشـت و بـر اسـاس آن ،قیمـت آتـی را تخمین زد.
مثلا مدتهاسـت کـه حـرف دربـاره تاپیکـو زیـاد اسـت .ایـن شـرکت
بـزرگ بورسـی چندیـن زیرمجموعـه ( از پتروشـیمی و پاالیشـی هـا تـا
برخـی تایرسـازان و  )...دارد .هـم اکنـون قیمت سـهم حـدود  280تومان
اسـت امـا گفتـه مـی شـود در سـال مالـی پیـش رو (منتهـی بـه انتهای
اردیبهشـت  )1399حداقل  46تومان سـود به ازای هر سـهم دارد .درباره
زیرمجموعه بزرگ این شـرکت یعنی سـتاره خلیج فارس هم که باالخره

خـودرو بخـرد ،بعـد هم خودرو نابود شـد و هم بابت خـودرو مقداری
هـم بدهـکار شـد .اگـر ایـن فـرد بیمـه نامـه عمـرش را فسـخ نمی
کـرد زن و بچـه اش حداقـل مبلغـی در دسـت شـان بود.بیمه یعنی
اگـر ..مـا نمـی دانیـم چند لحظـه بعد چه اتفاقـی می افتد .از سـوی
دیگـر شـما کل حـق بیمـه را یـک جـا نمـی پردازید و قـدرت خرید
حـق بیمـه ای کـه مـی پردازیـد سـال به سـال کمتر می شـود .مگر
بیمـه را بـه دالر مـی خریـد کـه توقـع داریـد ماننـد دالر رشـد کند.
شـما بـا تـورم و قدرت خرید سـال به سـال دارید اقسـاط تـان را می
پردازیـد بنابرایـن منطقـی نیسـت که با قـدرت خرید  ۳۰سـال قبل
بخواهید سـرمایه تان را بگیرید و با سـود باالی  ۲۰درصد یکسـری
پوشـش ها را داشـته باشـید .بنابراین اگر صرفا به اندیشـه سـرمایه
گـذاری بیمـه مـی خرید ،نیایید ولی اگر بیمه عمر و سـرمایه گذاری
مـی خریـد ،مـن معتقـدم حتـی اگر تـورم هم مشـکلی ایجـاد کند،
درنهایـت برنـده اید.چـون وقتی افراد بیشـتری بیمه داشـته باشـند،
آسـیبهای جامعه کمتر می شـود .افرادی که بیمه ندارند و خانواده
شـان فـوت مـی کنند ،آسـیبش غیرمسـتقیم به ما هم برمـی گردد.
اگر بزهکاری بیشـتر شـود و زندانها بیشـتر شـود ،دولت باید بودجه
ای را کـه خـرج رفـاه و آمـوزش جامعـه کند صرف بـزرگ کردن قوه
قضاییـه و زندانهـا و پلیـس کنـد .پـس مـا اگر بیمه بخریـم و حتی
درصـدی سـودمان هـم کمتـر شـود ولـی بـار مالی دولـت کمتر می
شـود سـودش غیر مسـتقیم بـه ما برمـی گردد.
یـک دغدغـه ای کـه در فکر بیمه گذاران هسـت،
ایـن اسـت که چقـدر وعده هایـی که بیمـه گرها
مـی دهنـد مثلا این کـه فالن قـدر پول بـا فالن
مقـدار سـود دسـت تـان را در۲۰سـال دیگـر می
گیـرد ،عملیاتـی می شـود و حقیقی اسـت ،چون
برخـی از نرخ هایـی که داده می شـود نجومی هم
هسـت؟ واقعـا این نرخ هـا تحقق مـی یابد؟
مـن مطمئنـم کـه محقق می شـود ،تردیـدی هـم ندارم.چون نرخ
تـورم باعـث می شـود که شـرکت های بیمـه جاهایی که سـرمایه
گـذاری ثابـت مـی کننـد مثلا امالکـی کـه مـی خرند ،مـی تواند
جبـران تمـام ایـن هزینـه هـای شـان را بکنـد و دلیلـی هـم نمی
بینـم کـه قولهایـی را کـه داده اند عملیاتی نکنند .من یک سـوال
مـی کنـم ،شـما حداکثر بـرای خرید بیمـه ثالث خـودروی تان دو
میلیـون تومـان مـی دهیـد ولی اگر ۴۸سـاعت بعد در یـک حادثه
ای پنـج نفـر را از بیـن ببریـد ،شـرکت بیمـه چقـدر مـی پـردازد.
خـوب مسـلما  ۵تـا  ۳۰۰میلیـون تومـان یعنی قطعـا  1/5میلیارد
تومـان مـی دهـد .وقتـی کـه شـما دو میلیـون تومـان مـی دهیـد
ولـی  ۴۸سـاعت بعـد در ازای خسـارتی کـه زده ایـد 1/5 ،میلیارد
تومـان پرداخـت مـی شـود ،ایـن منطقـی تر اسـت یا ایـن که طی
 ۳۰سـال  ۱۸۰میلیـون تومـان پـول بدهید و بعد از  ۳۰سـال 1/5
میلیـارد تومـان بگیرید.کـدام یکی منطقی تر اسـت؟ آیا  ۳۰سـال
دیگـر شـرکتهای بیمـه مـی خواهنـد جمـع کنند؟ایـن منطقـی
اسـت؟ بیمـه در دنیـا یکـی از سـودآورترین صنعـت هاسـت ،چـه
منطقـی هسـت کـه مـن بخواهم  ۳۰سـال دیگر جمـع کنم؟ کجا
مـی خواهـم بـروم؟ تـازه آن موقع مشـتری های بیشـتر هم وجود
دارنـد ،ایـن شـرکتها دایـم دارنـد پول خلـق می کننـد ،چطوری
مـی تواننـد ایـن حرفـه را رهـا کننـد؟ پـس منطقـی نیسـت کـه
بگوییـم شـرکتهای بیمـه ای مـی روند.
خـوب وقتـی کـه پرتفـوی ایـن شـرکت هـا را
میبینیـم ،زیـان ده هسـتند؟
بسـتگی دارد در چـه رشـته ای باشـد ،بلـه در ثالـث بـا شـما
موافقـم کـه اگر شـبکه فروش آن آموزش درسـتی داشـته باشـد،
آن هـم سـود ده مـی شود.مشـکل مـا ایـن اسـت که شـرکت ها
بـه آمـوزش اهمیـت نمـی دهنـد وگرنـه بیمـه شـخص ثالث هم
قابلیـت سـوددهی را دارد.

سـال گذشـته بـه طـور کامل راه اندازی شـد و در طبق صـورت های مالی
در سـال  97سـودده شـده اسـت ،اعداد و ارقامی قابل توجه در خصوص
سـوددهی تخمیـن زده مـی شـود .بـه نظـر مـی رسـد خریـد تاپیکـو (به
ویـژه در صورتـی کـه در اثـر رکـود حاکـم بر بـازار از قیمت هـای فعلی تا
 250عقـب بنشـیند) و نگهـداری بـرای یک دوره یک سـاله ،بسـیار مفید
باشـد .تاپیکو سـال مالی منتهی به  31اردیبهشـت دارد و اواخر مردادماه،
مجمـع سـاالنه برگـزار خواهد کرد .هنوز گزارش عملکرد سـال مالی اخیر
هـم منتشـر نشـده اسـت .وغدیـر نیـز دیگـر هلدینگ بـازار اسـت که در
محـدوده  260تومـان معاملـه می شـود امـا انتظار برای تولید سـود بیش
از  50تومانـی بـرای ایـن شـرکت وجـود دارد .وغدیر سـال مالی منتهی به
انتهـای آذرمـاه دارد و سـود تقسـیمی همـه زیرمجموعه ها در سـال مالی
پیـش رو در صـورت هـای مالی منعکس خواهد شـد .عمـده زیرمجموعه
های وغدیر ،پتروپاالیشـی ها هسـتند .بررسـی خود را به هلدینگ های
پتروپاالیشـی محدود نکنید .در گروه سـیمانی سـیدکو ،در گروه مسـکن
ثمسـکن و بـه خصـوص هلدینـگ هـای دارویی را نیز بررسـی کنیـد .در
گـروه فلـزی دربـاره نمـاد تازه وار ِد تاصیکو و سـرمایه گذاری بـازار پایه ایِ
واحیـا هـم حرف و حدیث بسـیاری اسـت کـه ارزش بررسـی دارد.

سبدچیین برای دوره پسادالر

توصیه این اسـت که برای دوره پسـادالر ،حداقل یکی دو شـرکت سـرمایه
گـذاری در سـبد خـود داشـته باشـید و از غـول های بـزرگ صادراتی نیز،
یـک یـا دو شـرکت را بعـد از بررسـی بـه سـبد خـود اضافـه کنیـد .ضمنا
بـرای گرفتـن بازدهی مناسـب از سـبد خود ،صبور باشـید و افق سـرمایه
گـذاری را ،حداقـل شـش ماهـه قـرار دهیـد .یعنـی تـا زمانی کـه گزارش
هـای عملکـرد (  6و  9ماهـه) برسـد و بازار از وضعیت شـرکت ها مطمئن
شـود و بـا تقویـت خریـد ،قیمـت آنها را رشـد دهـد .نکته دیگـر این که
ایـن روزهـا بـازار نوسـانی اسـت و بعضـا نمادهـای قـوی هـم در اثـر موج
هـای نزولـی ،افـت مـی کننـد .بـرای کاهـش نسـبت ریسـک بـه درآمد
انتظاری ،از نوسـانات بازار اسـتفاده و سـعی کنید سـهم های خوب را در
محـدوده پاییـن کانـال نوسـانی بخریـد و تـا افق سـرمایه گـذاری مدنظر
خـود ،نگـه دارید.

