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مقدمه

باوشناسندنمیرابورسمایجامعهافرادیهمه
رمایهینحوه دیوفوایدوآندرگذاریس سودمن
هکاستحالیدراین.نیستندآشناآنازناشیهای

دگیزندرتواندمیآندرفعالیتوبورسباآشنایی
ربسیارمردماقتصادی سالهایهمینتا.باشدمؤث

کهاباندرفقطراخوداندازهایپسمردمبیشتراخیر،
رراههایباوکردندمینگهداری زاستفادهدیگ ا
رامروزهاما.نبودندآشناخودهایاندوخته بسیا
هکهشودمیشنیده ریرا زاستفادهبرایهمدیگ ا

داندازهاپس دوجو فردیککهاستاینآنودار
واندمیعادی روتولیدیواحدهایمالکیتدرت یتجا
کتبزرگ دمشار زونمای جا کتنتای هسرمایومشار
.شودمندبهرهسادگیبهخودگذاری

هاما ستیب ایهسرمایباعادیفردیکاستممکنچگونهرا
ریسرمایهدراندک هکحالیدرشودشریکبزرگیهایگذا

دمیراخودشرکاینه هوشناس مکانن زاطالعکسبا حوهنا
،هزینهمیزانفعالیت،ی ؛...ودرآمدهاها زگذشتهدارد ینا ،ا

خرجودخلوحسابازتواندمیچگونهکسیچنیناصال
زاین داپآگاهیاستکردهمشارکتآندرکهتولیدیمرک ی

مکابورسکه،گفتبایدسوالاینبهپاسخدرکند؟ رنا ه
زایندرمشارکتوگذاریسرمایهبرایکهراآنچه زمالمراک
ینافعالیتهایبردقیقنظارتبرعالوهوآوردهفراهماست

.استگذارانسرمایهحقوقمدافعقانونمطابقمراکز،

اما به راستی چگونه ممکن است؟

تاریخچه

تگرفشکلزمانیبورسایجادیاندیشه
ازاروپاییبازرگانانازایعدهکه

کردندضررخودتجاریهایفعالیت
بهاتافتادندحلیراهفکربهبنابراین
ضرراینجلویبتواندآنیوسیله

.دبرساننحداقلبهراآنویارابگیرند
بازرگانانازتعدادیکهشداننتیجه

شریکهایخودفعالیتدرراایعده
زیانوسودروشاینباتاکردند

.کنندتقسیمآنهابارااحتمالی

آمستردام هلند-اولین بورس دنیا 

سعیتاجریهرتدریجبهلذابودآمیزموفقیتتجربهاین
ادامهروشاینباراخودتجاریهایفعالیتتاکردمی

فعالیتکهافرادیبرایروشاینکهخصوصبهدهد
بودترمطلوببسیارمیدادندانجاماقتصادیبزرگهای
شرکتتشکیلبهوشدقانونمندتجربهاینرفتهرفته
شکیلتبهمربوطتجربهاولین.گردیدتبدیلسهامیهای
سالدرکهبودروسیهکشوردرسهامیشرکتیک

هکاینبدونراکاالهاییگرفتتصمیممیالدی1353
ببردچینوآسیاشرقبهاروپاشمالازبزنددورراآفریقا

رایب.بودبیشتراندرضرراحتمالکهبودکاریاینو
تأمینراالزمیسرمایهتجارازایعدهکاراینانجام

انزیوسوددرخودیسرمایهنسبتبهکسهروکردند
.تگرفصورتموفقیتباکاراینوشدشریکشرکت

تاریخچه

تاریخچه

در ایران نیز 
در سال 

قانون 1345
رس تشکیل بو

به تصویب 
15رسید و از 

بهمن ماه 
1346سال 

اغاز  به کار 
.کرد

هسرمایبهاروپادرمبادالتگسترشبابعدها
اینیبرا.شدنیازبیشتریشرکایوزیادترهای
ایهسرمبینبتوانتابودمراکزیبهنیازکار

ینچن.کردبرقراررابطهپذیرانسرمایهوگذاران
.گرفتندنامبورسوشدندتأسیسمراکزی

درمیالدیهفدهمقرندردنیابورساولین
راکثامروزوشدتشکیلهلندآمستردامشهر

.هستندبورسدارایجهانکشورهای

بورس چیست؟

آن شروع و تعریف"بازار"برای شناخت بورس و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از 
رید و در یک تعریف ساده، می توان گفت که، بازار مکانی است که در آن خ. کنیم

راهم شود فروش صورت می گیرد؛ و ساده تر این است که بگوییم هر گاه شرایطی ف
که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار شود و معامله ای صورت پذیرد بازار

رتباطی این شرایط می تواند مکان خاصی باشد یا شبکه ای ا. تشکیل شده است
های در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی، داراییهای واقعی و دارایی. مثل اینترنت

.  مالی، مورد معامله قرار می گیرند
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دارایی های واقعی

هایداراییهمانواقعیهایدارایی
ومانساختزمین،مثلهستندفیزیکی

وخانگیلوازمماشین،مانندکاالانواع
هایداراییمالیهایداراییاما...

تند،هساسنادیبگوییمبهتروکاغذی
بورس.مشارکتاوراقوسهاممثل

هایداراییآندرکهاستبازاری
از.گیردمیقرارمعاملهموردمختلف

بهتوانمیراهابورسانواعرو،این
ارزبورسکاال،بورسکلییدستهسه

.کردبندیطبقهبهاداراوراقبورسو

بورس
:  بورس ارز. ٢

در بورس ارز، همان طور که 
از نام آن مشخص است، 
کار خرید و فروش پول 
های خارجی انجام می 

این بورس در . گیرد
ما کشور ما فعال نیست ا
در کشورهای پیشرفته
فعالیت چشم گیری 

.  دارد

:بورس اوراق بهادار. ٣
در بورس اوراق بهادار 

دارایی های مالی از قبیل
...  سهام، اوراق مشارکت و

مورد معامله قرار می 
در ایران، به بازار. گیرد

خرید و فروش اوراق 
بهادار که به طور رسمی

و دائمی در محل معینی 
تشکیل می شود بورس
.اوراق بهادار می گویند 

:                  بورس کاال. ١
بازاری که در آن خرید و 

فروش کاالهای معین 
صورت می گیرد و به طور 

منظم و دائم فعال است 
در . بورس کاال نام دارد

بورس کاال معموال مواد خام
و مواد اولیه مورد معامله 

هر بورس . قرار می گیرد
کاالیی را با نام همان 

ار کاالیی که مورد معامله قر
می گیرد نام گذاری می 

مثال بورس نفت و. کنند
.بورس گندم

بورس اوراق بهادار چه می کند؟

زگروهدوتاآوردمیفراهمایزمینهکهاستاینبهاداراوراقبورساصلیکار ی،قانونطوربهمردم،ا
مندبهرهالیتفعاینسودومنفعتازیکدیگر،نیازهایتأمینبرعالوهوشریکاقتصادیفعالیتیکدر

افراداده،سبندیتقسیمیکدراصوال.باشندمیپذیرانسرمایهوگذارانسرمایهگروهدواین.شوند
یاماددارناندازپسیاوسرمایهپول،کهکسانیگروهیککرد؛تقسیمگروهدوبهتوانمیراجامعه نم
پولورمایهسامادارنداقتصادیهایفعالیتانجامتواناییکهکسانیدومگروهوکنندکارآنباتوانند
دارایتنیسکمنیزآنهاتعدادوشناسندنمیرایکدیگرکهاینبرعالوهگروهدواین.ندارندکافی

دارناندازپساندازهیکبهگذارانسرمایهیهمهمثال،عنوانبه.هستندمختلفیهایویژگی برخی.دن
ذاریگسرمایهبرایهمافراداینیسلیقهباشند،میکالنمبالغصاحببرخیواندکمبالغدارای

درولیربیشتسوددنبالبهایعدهودارندمدتکوتاهدرکمسودبهتمایلایعدهمثالاست،متفاوت
.دیگرویژگیهادهودارندمدتدراز

عالیتفخاصییزمینهدرگروههرمثال،برایبرخوردارند،مختلفهایویژگیازنیزپذیرانسرمایه
خودلیدیتومراکزادارهیدرکنند،میپرداختمتفاوتیسودهایفعالیتشاننوعبهتوجهباکنند،می

وبمناسفضاییکایجادباکهاستاینبورساساسیکارهایازیکی.دارندمتفاوتسلیقهی
حفظباطرفینقانونیهایخواستهتمامیبرآوردنآنطریقازتاآوردفراهمایزمینهقانونمند
میهکطوریبهاست،کردهحلنیزرادیگربزرگبسیارمشکلیکبورس.شودمیسرآنهاحقوق

شرفتپیویافتگیتوسعهنتیجهدروگذاریسرمایهگسترشباعثمشکلاینحلکردادعاتوان
یهاسرمایهباکهمختلفیافراداگرکهاستاینمشکلآن.استشدهجهانکشورهایترسریع

هکزمانهردربخواهند،شوند،میشریکبزرگاقتصادیفعالیتهایدروشدهبورسواردمتفاوت
مثالعنوانبهکنند؟کارچهبایدبفروشند،مناسبقیمتبهراخودیسرمایهوسهمبگیرند،تصمیم

ارآنبگیردتصمیموباشدداراراسیمانیکارخانهیکسهممیلیون1۲5ازسهم1۰۰فردیاگر
رخانهکاقیمتتواندمیچطورکند؟مشخصراخودسهامقیمتتواندمیچگونهبفروشدامروزهمین

درچقوافرادتعدادچهزمان،قدرچهکند؟مشخصراخودسهمقیمتآنبراساستانمایدمحاسبهرا
استکردهطراحیراکاریوسازوکردهحلرامشکلاینبورس...واست؟الزمکاراینبرایهزینه

آگاهودخسهامقیمتازبتواندبگیردسهامشفروشبهتصمیمروزهردرسهم،میزانهربافردهرکه
.بداندراخودسهامروزقیمتباشدنداشتهفروشبهتصمیماگرحتییاوشود

سرمایه پذیران 

نظام قیمت گذاری در بورس به گونه ای طراحی شده است که هیچ کس نمی تواند در
م به خرید قیمت گذاری دخالت کند؛ به این ترتیب که در بورس افراد نمی توانند شخصا اقدا

انجام و یا فروش سهام بنمایند و این کار باید از طریق کارگزاری های بورس و کارگزاران آن
.کارگزاران افرادی هستند که تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می کنند. شود

؟قیمت سهام در بورس چگونه مشخص می شود

؟؟چگونه می توان در بورس سرمایه گذاری کرد

عالیتیهرانجام راتیوآدابتابعف ابعنیزبورسدرگذاریسرمایه.استمقر بومقرراتت آدا
ولین.استخودخاص یا هکار یک هبرا یسرمای سدرگذار مبایدبور ندادانجا کدگرفت

آنهامعامالتیکدیوسیلهبهراافرادبورسمعامالتیسیستمبنابراین،.استمعامالتی
ی.کندمیشناسایی ،کدگرفتنبرا اتواندمیفردمعامالتی یبهمراجعهب زیک را وهاگزاریکا

یافتراخودبهمربوطکدخودملیکارتیاشناسنامهفتوکپیارایهی مکد.دارددر یمعا الت
نوانبه.باشدمیثابتعددیکهمراهبهخانوادگیناماولحرفسهشامل کدمثال،ع

.باشد".۰1۰1فخر"تواندمیاستآبادیفخراوخانوادگینامکهکسیمعامالتی
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خرید و فروش سهام

دبایفروشندهخرید،همچوننیز،سهامفروشبرای
لتکمیرافروشدرخواستفرمومراجعهگزارکاربه

روپیشدرراهدوفروشندهکاراینبرای.کند
ارسهامشتامیدهداختیارگزارکاربهراهیک:دارد

فموظکارگزارحالتایندربفروشد؛بازارقیمتبه
قیمتباالترینبهرامشتریسهامتااست

درفروشندهکهایندومراه.بفروشدروزپیشنهادی
دراوسهامقیمتچنانچهکندمیقیدفروشفرم

فروشبهاقدامیافتافزایشمعینیحدتابورس
همسهرکهگویدمیکارگزاربهمثالعنوانبه.کند

صورتایندر.نفروشدتومان۲۰۰قیمتزیررااو
دمورحدبهسهمقیمتتاماندمیمنتظرگزارکار
هیبدی.کندمیفروشبهاقدامسپسوبرسدنظر

مالزیمشاورهگزارکارنیزصورتایندرکهاست
.دهدمیفروشندهبهرا

دخریدبرایسهامخریدار بهبای
بورسهایکارگزاریازیکی

زومراجعه فرمتقاضایکارگزارا
یفرمکارگزار.کندخریددرخواست

واختیاردررا اوودهدمیقرارا
رایمبلغبایدفرمتکمیلبرعالوه

کندگذاریسرمایهخواهدمیکه
آنفیشوواریزکارگزارحساببه
لتحویشدهتکمیلفرمهمراهبهرا

.بگیردرسیدونمایدکارگزار

:فروش سهام :خرید سهام

ستوصیه هایی برای سرمایه گذاری در بور

فک زندگی بشر و فعالیتهای او همواره با پیامدهای مختلفی همراه است و اتفاقات جزء الین
فاقات و به همین دلیل، هر کس، بر اثر دانش و تجربه ی خود، راههای مقابله با ات. زندگی است

که در مورد بورس. کم کردن زبان های ناشی از آن را پیدا کرده و در زندگی به کار می گیرد
افراد این مورد نظر ماست، خبرگان بازار سرمایه توصیه هایی به مشتریان دارند و معتقدند اگر

متری همراه توصیه ها را به کار گیرند فعالیتهایشان با موفقیت بیشتر و پیامدهای منفی ک
در ادامه برخی از این توصیه ها را شرح می دهیم. خواهد بود

زادیسرمایه.1 یدکاربهراخودما اتبهتوجهباافراد،معموالگیر تفاق درهکمختلفیا
ی نزندگ یششا یپ ید،م یآ زبخش هراخوددرآمدا یهزینهعنوانب رضروریها میکنا
.کننداستفادهآنازمباداروزدرتاگذارند

کالتازیکی:نکنیدتوجهشایعاتبه.۲ رکهاستاینمردممش زمواقعبرخید ساساتاحا
یتبعیتخود اوکنندم ردیگرانحرفهایتأثیرتحتی درنکتهاینچندهر.گیرندمیقرا

یرهاگیریتصمیمازبسیاری داردچندانیتأث خواقتصادیفعالیتهایدرامان درصوصب
.دمیدهنمیدانخوداحساساتبهکهباشدافرادیبرایضررموجبتواندمیسهامبازار

همدتکوتاهبرای.3 یدگذاریسرمای یدگذارانسرمایه:نکن گراننبا وافتونوساناتن
رددرکهباشندبازاریروزانهخیزهای ایدبپیوستهبلکهاست،عادیامریسهامبازارمو

ردرابلندمدتروند رتوجهمو ؛قرا هچرادهند رگیبشرکتهایمعموالبورسیشرکتهایک ز
اوهستند یپروژهوکارهاطبیعت ههای جامدستدرک دان روکالندارن واهدخبزرگبسیا

.بود

یژگیدارایسهامبازار:دهیدتشکیلسبدسهام.4 هتوانمیجملهآنازکهاستهاییو ب
اریسکوهاقیمترفتنپایینوباال جااز.کرداشارههاقیمتشدیدافتخطری ربههکآن طو

یشسهامبرخیقیمتزمانطیدرومعمول فزا هشبرخیقیمتوا ابد،میکا ربرایی د
اندنامان طرازم یسهامقیمتکاهشخ یدار رخبرگانشده،خر هبازا هکنندمیتوصی ک

یاستبهترخریداران یسهامازسبد کخریدنازوکنندخریدار ؛نمایپرهیزسهمنوعی ند
نپاییدهدمیاختصاصمتنوعیومتعددسهامبهراخودسرمایهیسهامداروقتیکهچرا

االطریقازسهاماینازبرخیقیمتاحتمالیآمدن ترفتنب گربرخیقیم جودمسهامازدی و
نسبددر رومیشودجبرا ند رتای ایهصو رسرم اهشکاحتمالیخطرراحتیبهتواندمیگذا

.کندرفعراهاقیمت



(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

6/9/2019

(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir 4

ت.5 هنسب ایهب یسرم یخودگذار مایه:نباشیدتوجهب زپسگذارسر یلا سهامبدستشک
تنباید هنسب فاوتبیآنوضعیتب ،ت هباشد ایدبلک ربهب بطو نمرت رراآ قراربررسیدمو
تودهد نوضعی روضعیتبهنسبتراآ جدبازا دتابسن دان یاکهب وسهامسبدآ ماهنگها

.نهیاداردتغییروبازنگریبهنیازیاواستبازاربا

:کنیدگذاریسرمایهغیرمستقیم.6

خواهندکهکسانی یسرمایهبورسدرمی رراهدوکنندگذار هکایناولراه:دارندپیشد
ن ردسهاممستقیماخودشا ظرمو یراخودن یدار هکنندخر نطبعاک رگیپینیزخودشا
.کننداماقدسهامسبدتشکیلبهشخصایاوبود؟خواهندخودسهاموضعیتوبازارنوسانات

مستقیمگذاریسرمایهآنوکنندمیتوصیهرادومیراهرو،ایناز شروایندر.استغیر
حدهایخریدبهاقدامگذارسرمایه طریقاینازکهکند،میگذاریسرمایههایصندوقوا

کانتخاببرعالوه جربه،تخصص،ازمناسبسهامسبدی یروامکاناتت نخدماتسا هادوقص
.شودمیمندبهره


