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  آموزیم:میدر این مقاله 
ü گذاري (مانند خرید سهام) را کاهش داد؟توان ریسک یک سرمایهچگونه می  
ü هایی باید داشته باشند؟ اطالعات چه ویژگی  
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٢ 

  نقش اطالعات در بازار سرمایه

  . دارایی در بازار سرمایه است تریناطالعات ارزشمند

ریسک هم شد بیشتر بااندازه این تفاوت  پس هربینی. تمال تفاوت واقعیت و پیشاحریسک یعنی؛ 
بینی تومان باشد و شما پیش 150ک شرکت مثال اگر اکنون قیمت سهم ی خواهد بود. به عنوان بیشتر

قیمت سهم در واقعیت  لی در پایان سالتومان برسد و 200کنید که قیمت این سهم در پایان سال به 
تومان تفاوت داشته باشد، که این تفاوت یعنی  40 شما با واقعیت بینیپیشیعنی برسد،  160به 

  .ریسک

، شدتر بادقیق بینیپیش؟ پاسخ این است که هرچه توان این ریسک را کاهش دادمیچطور  اما
  .شودمیریسک هم کمتر 

  ؟تري انجام داددقیق بینیپیشتوان میو چطور 

ن دلیل است میشود، به همیتر به مراتب دقیق بینیپیش، ه شوداگر از اطالعات دقیق و معتبري استفاد
رل گیري و کنتمیمچون مبناي تص ؛در بازار سرمایه هستند هاکه اطالعات ارزشمندترین دارایی

  .اطالعات استن میگیري بر اساس همیمدر این بازار، تصریسک 

، باید اطالعات مالی شودمیبازار بورس خریدو فروش  شان در هایی که سهاممین خاطر شرکتبه ه
گذاران که سرمایهگذاران قرار دهندت مستمر و شفاف در اختیار سرمایهو عملکردي خود را به صور

  .گذاري کنندسرمایهگیري و در نهایت میمبتوانند براساس آن  تص
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  : نواع ریسک بررسی شدقبال ا

ü ریسک تورم 

ü ریسک نرخ ارز 

ü ریسک نرخ سود 

ü  ریسک سیاسی 

ü ریسک تجاري 

ü  ریسک نقدشوندگی 

ü   ریسک مالی 

شویم که با استفاده از می، متوجه ها ارائه شده استي این ریسکباتوجه به تعاریفی که برا
  . کرد ها را کنترلتوان بخش زیادي از این ریسکمیاطالعات درست و معتبر 

  ؟ هایی دارنداما حاال اطالعات خوب چه ویژگی

ü دهدیمریسک را کاهش  همانطور که اطالعات درست و معتبر .باشد معتبر و قابل اتکا ،
گذاري افزایش دهد. پس تواند ریسک را در سرمایهمیاطالعات نامعتبر و نادرست هم 
 گذاري انجام داد . براساس شایعات نباید سرمایه

ü  گذاري هایمثال اگر در هنگام سرم عنوانبگیرد. به ابعاد موضوع را در بر و همه  باشدجامع
ها را در نظر نگیریم ممکن است موجب ش قیمت توجه کنیم و افزایش هزینهفقط به افزای

 .گیري اشتباه شودمیمتص

ü رار ق، باید در لحظه مورد استفاده عات هرچقدر هم جامع و معتبر باشداطال .باشد به روز
ه العات در لحظت دارد و اگر از اطمیگیري در بورس خیلی اهمیمبگیرد چون سرعت تص

 م درستی اتخاذ کنیم یا نه.می، معلوم نیست که بتوانیم تصاستفاده نکنیم
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۴ 

ü  گذاران براساس هیجانات حاکم بر بازار، اطالعات نامرتبط را اگر سرمایه باشد.مرتبط
 عنوان به  .گیري کردتصمیمتوان درست میباز هم ن ،گیري خود قرار دهندتصمیممالك 

گیري در خرید سهام شرکتی که هم تصمیممثال اگر افزایش و کاهش نرخ ارز را مالك 
درست  یمتوانمیقراردهیم، ن شودمیاولیه و هم محصوالتش در داخل تهیه و فروخته  مواد
گذاران باید توجه کنند که اطالعات منتشر شده چقدر گیري کنیم. پس سرمایهمیمتص
 . ارزش سهام شرکت تاثیر داشته باشدتواند برروي می

  .ترین دارایی در بازار سرمایه استارزشمند  اطالعاتپس 

  
  هاي بعد نیز همراه ما باشید! :)در قسمت

  
    میآمنه هاش                   محسن تقی نژاد نگارنده:
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