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  در این مقاله می آموزیم:
ü ومسگذاري در بورس چیست؟ (قسمت مزایا سرمایه(  
ü   شود سریعا سهام را به پول نقد تبدیل کرد؟میآیا 

ü توان سرمایه خود را در برابر تورم حفظ کرد؟چگونه می 
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٢ 

  گذاري بورسسرمایهمزایاي 

شفافیت و امنیت  گذاري بورس شامل کسب درآمد، قبل دو مزیت مهم در سرمایه هايدر قسمت
  بررسی شد.

 یعنی حفظ ارزش سرمایه در مقابل تورم، نقدحال می خواهیم سه مزیت دیگر بورس 

  را بررسی کنیم.  شوندگی مناسب ومشارکت در اداره شرکت

ü  تورم:حفظ سرمایه در مقابل  

کند و با توجه به تورم موجود به طور معمول ارزش پول در طول زمان خود به خود کاهش پیدا می
گذاري نکنند ارزش ود را در جاي مناسب سرمایهدر جامعه در صورتی که افراد پس اندازهاي خ

 1390 هزار تومان توانایى خرید خانه بود ولی در سال 20با  1340آن کم می شود ؛ مثال در سال 
  گانه کافی باشد.هشاید این مقدار حداکثر براي خرید یک جفت کفش بچ

گذاري است؛ البته سرمایه ترین راه حل سرمایهن مناسببراي حفظ ارزش پول در طول زما 
اي بیشتري از کاهش ارزش پول ناشی از تورم داشته باشد. گذاري در فعالیت هایی که بتواند بازده

  سرمایه گذاري در بورس یکی از بهترین این روش هاست. 

یعنی از ابتدا سال  خیراسال  20گذاري در بورس در متوسط سود سرمایه، بانک مرکزي طبق آمار
ز رچون طال، ا گذاري در بازارهاییه اي سرمایهبه مراتب بیشتر از بازد 1390انتهاي سال تا  1370

  هایی متحمل نوسان بوده است. ها در زمانیا مسکن بوده؛ اگر چه این بازار

اما سوال: سرمایه گذاري در بورس چگونه به حفظ ارزش پول در مقابل تورم 
  کند؟کمک می

ها ا خرید سهام یک شرکت به نسبت سهمی که خریده اند در داراییهمانطور که گفته شد افراد ب
ا هاي شرکت متناسب ببه طور طبیعی در طول زمان دارایی .شوندو سود و زیان شرکت سهیم می

ی دهد سود قابل توجهام مییابد و شرکت در اثر فعالیت هاي اقتصادي که انجتورم افزایش می
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کنند سرمایه خود را در هانه و دقیق اقدام به خرید سهام میپس افرادي که آگا آورد.بدست می
  کنند.مقابل تورم حفظ می

  
ü شوندگی خوب: نقد  

هاي یک دارایی خوب این است که قابلیت نقد شوندگی باالیی داشته باشد یعنی یکی از ویژگی
رایطی پیش شبتوان آن را سریع به پول نقد تبدیل کرد. براي هرکسی در طول زندگی ممکن است 

اص ها عالوه بر مشکالت خي خود پیدا کند. نقد کردن داراییهاد که نیاز به نقد کردن داراییبیای
  نیازمند زمان نیز هست. 

 اید و حاال به پول نقد نیاز و قصدیه خود را به یک خانه تبدیل کردهفرض کنید مثال شما سرما
خب روشن است که از زمان تصمیم به فروش تا فروش و دریافت وجه آن با  .فروش خانه را دارید

ي که و... مواجه هستید؛ اما افراد پیدا شدن مشتري، توافق براي معامله، انتقال سندعم از امشکالتی 
ت به روش کافی اسکنند به محض تصمیم به فر بورس میگذاري دخرید سهام اقدام به سرمایه با

بورس در سراسر کشور مراجعه و تقاضاي فروش سهام خود را کنند.  در شرایط  اولین کارگزاري
بحرانی هم چنانچه شما سهام خود را به قیمت اندکی کمتر از قیمت روز بازار براي فروش عرضه 
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۴ 

کنید در کوتاه ترین زمان به پول نقد تبدیل می شود. این شرایط سبب باال رفتن درجه نقد 
  ها می شود.گذارينسبت به سایر سپردهار بهاد وراقشوندگی ا

ü ها:اداره شرکت گیري برايمشارکت در تصمیم  

ي دادن، ضور در مجامع و راافرادي که سهام یک شرکت را خریداري می کنند می توانند با ح
ا استفاده این افراد ب گیري اداره شرکت مشارکت کنند.در تصمیم نسبت به مقدار سهمی که دارند

هایی که  مطرح ا انتخاب کنند و در مورد طرحود قادر هستند هیئت مدیره شرکت ري خاز حق را
داران را نیز مشخص به سهام ظهار نظر کنند و همچنین می توانند میزان سود تقسیمیشود امی

  ارند.ها دگیريبا تعداد سهام بیشتر نقش موثرتري در تصمیم کنند. بدیهی است که افراد

  
  هاي بعد ما را همراهی کنید! :)قسمت در

  

     فاطمه نمازي                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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