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  در این مقاله می آموزیم:
ü گردد؟تاریخچه پیدایش بورس به چه زمانی برمی  
ü هاي سهامی چگونه به وجود آمدند؟شرکت  
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٢ 

  در جهان تاریخچه پیدایش بورس

افراد براي انجام مبادالت خود بر روي گردد که در اروپا تاریخچه پیدایش بانک به آنجا بر می
از آنجا که لغت  کردند.هایشان را مبادله مینشستند و پولنیمکت هاي میدان هاي قدیمی می

Bank  ه مبادالت پولی را ب ها مراکزي که انجامان ایتالیایی به معناي نیمکت است، بعددر زب
  .معروف شدند بانک، به عهده گرفتند

  
 ه گویند که تاریخچي تاریخی است.کارشناسان میي پیشینهبورس هم مانند بانک دارا کلمه

 در آن زمان بازرگانان و کسبهگردد. میالدي و کشور بلژیک برمی 15پیدایش بورس به قرن 
   اي به نامبزرگ زادهدر شمال غربی بلژیک در یک میدان رو به روي خانه بوروژ شهري به نام 

هایی از آن موقع به بعد همه مکان کردند.و فروش می جمع می شدند و خرید "واندر بورس "
  که مردم در آن خرید و فروش انجام می دادند به بورس معروف شدند.
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البته در آن زمان نظم و انظباط خاصی در آن مکان ها حاکم نبود و هرکسی در آنجا قادر به  
 الن اجازهصرافان و دالخرید و فروش بود اما رفته رفته نظم بیشتري حاکم شد و فقط بازرگانان، 

  خرید و فروش در آنجا را داشتند .

که شد ت دیگر در این تاالرها انجام میرفته رفته تاالر هاي بزرگ و مسقفی ایجاد شد و و مبادال
  .شناسندآن زمان را به عنوان تاریخ رسمی تاسیس بورس می ،برخی

  
ü شود این است که بازرگانان در آنجا چه چیزي را خرید و فروش اما سوالی که ایجاد می

  می کردند؟

رگانان به ذشته بازهاي گآشنا شد . در زمان شرکت سهامیبراي پاسخ به این سوال باید با مفهوم 
اي کم وبی برشراکت راه بسیار خان احتمالی خود را کاهش بدهند. و زی دنبال راهی بودند تا ضرر
سهمی  به میزان کار ، همه ي افرادرا با شراکت چند نفر در یک کسب وزیکردن ریسک آنها بود؛ 

  . می شدن عامل باعث تشکیل شرکت سهااند که همیدر سود و زیان شریک ،که دارند
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۴ 

میالدي ایجاد شد . با گذشت زمان  1953نام داشت که در سال  "ويماسکُ"اولین شرکت سهامی 
 يجدید ایجاد شد و پیدا کردن شرکا يبا گسترش فعالیت هاي تجاري در جهان نیاز به شرکا

    قاضیان سرمایه ارتباط پیدا کند.گذاران و متتا بین سرمایه جدید هم احتیاج به مراکزي داشت
ند فروختگذاران میها سهام خود را به سرمایهکه در آن شرکتاین مراکز به بورس معروف شدند 

  .بیشتري پیدا کنند تا شرکاي

  
کمپانی هند ایجاد شد و  هلندمیالدي در شهر آمستردام  17اولین بورس اواراق بهادار در قرن 

  ود را در آن عرضه کرد.ه سهام خاولین شرکتی بود ک شرقی

میالدي با خرید  1773اینگونه فعالیت ها در شهر لندن آغاز شد . در سال  18پس از آن در قرن 
 1801مارس  3یک ساختمان مستقل توسط معامله گران فصل جدیدي آغاز شد و در نهایت در 

  میالدي بورس لندن فعالیت خود را شروع کرد .

 17بورس نیویورك که امروزه یکی از بزرگترین بورس هاي دنیاست در اما سومین بورس یعنی 
 .دایجاد ش وال استریت نیویوركبان کارگزار بازار سهام در خیا 24میالدي توسط  1792می 

 "درخت چنار" را امضا کردند که به توافق نامهاي رخت چناري جمع شدند و توافق نامهآنها زیر د
و فروش سهام به صورت رسمی آغاز شد و  معروف شد که با امضاي این توافق نامه فعالیت خرید

  .نیویورك فعالیت خود را شروع کرد عمال بورس
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ها هم وارد بازار  بورس شدند و امروزه کمتر هان ، سایر کشوربا فعالیت هاي بورس هاي بزرگ ج

  .ددارد که بازار بورس نداشته باش کشوري وجود

  هاي بعد نیز همراه ما باشید! :)در قسمت
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