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شای سفر به دنیای بورس آماده بارب
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پر سودو جذاب سفری
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پر خطرو بسیار 
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ضرروسود بورس دنیای 
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باشد؟پول ساز چرا بورس می تواند 
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یک واقعیت غیر قابل انکار
ارد بشیم و بعضی مواقع اگر بدون تحلیل وهمیشه خوب نیست بورس 

ممکنه دچار زیان بشیم
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؟باشدزیان ده و چرا بورس می تواند 

360از حدود 86تا 84شرکت سرمایه گذاری ملت از سال سهام 
کردافت تومن 30به حدود تومن 

(ضرر% 90بیش از )
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باشیدپول ساز شما می توانید در بورس 
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مقایسه بازده پنج ساله سرمایه
گذاری های مختلف

تورم
 بانکیسود
اوراق مشارکت
ارز
طال
(ساخت و ساز)مسکن
(خرید و فروش)مسکن
بورس
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سال اخیر5طی نرخ تورم

180%
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سال اخیر5طی بانکسود مرکب 

110%
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سال اخیر5طی اوراق مشارکتسود مرکب 

110%
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سال اخیر5طی (دالر)ارزسود مرکب 

280%



mtaghinejad.ir
محسن تقی نژاد:مدرس

سال اخیر5طی (سکه)طالسود مرکب 

320%
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سال 5طی (ساخت و ساز)مسکنسود مرکب 
اخیر

430%
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سال اخیر5طی (نگهداری)مسکنسود مرکب 

140%
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سال اخیر5طی ( شاخص)بورسسود مرکب 

430%
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مقایسه
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مراحل آموزش

تاریخچه و آشنایی. 1

اصطالحات. 2

سایت شناسی. 3

طریقه خرید و فروش. 4

معرفی انواع تحلیل ها. 5
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مرحله اول

مقدمات و تاریخچه
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تاریخچه پیدایش بورس در جهان
 سبه میالدی، در شهری به نام بوروژ در شمال غربی بلژیک، بازرگانان و ک15در سال

خرید و فروش می کردندواندر بورس روبروی خانه ای بزرگ زاده به نام شهر

ند ابتدا این خرید و فروش ها  نظم و انظباط خاصی نداشت و همه افراد می توانست
خرید و فروش کنند

 مدتی بعد فقط تاجر ها  و دالل ها اجازه خرید را داشتند و این اجازه از مردم عادی
سلب شد

 بعد ها هم معامله گران مکان خرید و فروش خود را از مکان های رو باز به ساختمان
های مسقف انتقال دادند 
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تاریخچه بورس در ایران
 لعات  فردی بلژیکی اساسنامه تشکیل بورس در ایران را با توجه به مطا1315در سال

گسترده ای که در باب اقتصاد ایران داشت؛ تهیه کرد و به مسئوالن تقدیم کرد

 سال به تاخیر افتاد25اما با آغاز جنگ جهانی دوم عمال تشکیل بورس

 اسیس کمیسیونی در وزارت بازرگانی تشکیل شد و موافقت نامه اولیه ت1341در سال

بورس اوراق تنظیم شد
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تاجرها و دالل ها چه چیزی را خرید و فروش می
کردند؟

بازرگانان به دنبال راهی برای جبران ضرر و زیان تجارت خود بودند

ارت بهترین راه برای این کار شراکت بود؛ چون با شراکت سود و زیان ناشی از تج
تقسیم می شود

 شدشرکت های سهامی این تجربه باعث به وجود آمدن

 در سود و زیان ناشی از این تجارت، به میزان سهامی که دارند ( شرکا)سهامداران
شریک هستند
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احساس با گسترش شرکت ها و تجارت آن ها، نیاز به شرکای جدید تر بیشتر از پیش

ری میشد و شرکت ها نیاز داشتن که سهام شرکت خودشان را در اختیار افراد بیشت

بگذارند

نام بورسبدین ترتیب محل هایی برای خرید و فروش سهام شرکت ها ایجاد شد که

گرفت

 تغییر کردبرای داد و ستد سهام شرکت ها پس معنی واژه بورس به جایی
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اولین ها
کار خود را شروع کرد و اولین شرکتی سهام آن درآمستردام اولین بورس جهان در

بودکمپانی هند شرقی آن زمان  در بورس آمستردام معامله شد، سهام شرکت 
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تاریخچه بورس در ایران
 ورس برای مشارکت در راه اندازی ب( بلژیک)هیئتی از بورس بروکسل1341اواخر سال

به ایران سفر کردند

4ک قانون تشکیل بورس در مجلس تصویب شد و برای اجرا به بان( 1345)سال بعد

مرکزی ابالغ شد

1 بانک توسعه صنعتی وبورس با انجام چند معامله بر روی ( 1346)سال بعد هم

کار خود را رسما شروع به کار کردمعدنی 
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تاریخچه بورس در ایران
 یک تحول عظیم در بورس اتفاق افتاد 84سال

 بخش عملیاتی و نظارتی بورس از یکدیگر جدا شد

 افتادس شرکت بورو بخش عملیاتی به دست سازمان بورس بخش نظارتی به دست
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وظیفه سازمان بورس اوراق بهادار

مهم ترین وظیفه سازمان بورس  و اوراق بهادار عملکرد بر بورس های مختلف می باشد

بورس اوراق بهادار       . 1

فرابورس             .  2

بورس کاال                . 3

بورس انرژی . 4
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رمعرفی بورس به عنوان یک بازا

ین بورس یک بازار رسمی  است که در آن همانند بازار سنتی خرید و فروش ب
فروشنده و خریدار صورت می گیرد
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اما با یک تفاوت عمده
کارگزاریخریدار و فروشنده یک واسطه وجود دارد به نام بین 

کارگزاری  چیست؟ کارگزار کیست؟

در اسالید های بعدی توضیح داده خواهد شد

خریدار رکارگزا فروشنده
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انواع دارایی ها

ه دو ها را بتوان آنای از دارایی ها داشته باشیم میاگر بخواهیم دسته بندی ساده
:دسته تقسیم کرد

...و ،طالملک،خودرومثال دارایی هایی که جنبه فیزیکی دارند: دارایی فیزیکی
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انواع دارایی ها

زمینند سهام، سمثال به پشتوانه یک دارایی دیگر تایین می شود: مالیدارایی 
...و 
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بورس اوراق بهادار

 ها یا اوراق بهادار سهام شرکتبازاری رسمی است که در آن خرید و فروش
طبق قوانین خاص انجام می شود... ( اوراق اجاره،اوراق مشارکت و )دیگر

 شودمعامله میدارایی مالیپس در بورس اوراق بهادار.
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فرابورس

سهام، اوراقهم مانند  بورس اوراق بهادار به خرید و فروش اوراق بهادار مانند فرابورسدر

می پردازند... و مشارکت، اوراق اجاره 

های  اما شرایط پذیرش شرکت ها در فرابورس  با بورس تفاوت های اندکی دارد که در اسالید

آینده به آن خواهیم پرداخت
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بورس کاال
بورس کاال بازاری سازمان یافته ای است که در آن کاالهای معینی همچون  

ند فوالد و مان)محصوالت فلزی... ( مانند کنجاله سویا و )محصوالت کشاورزی
.شوندخرید و فروش می...( 

شودمعامله میدارایی فیزیکیپس در بورس کاال 
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بورس انرژی
معامله می شود... و برق، نفت در بورس انرژی، انواع حامل های انرژی 
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؟در بورس چه نوع دارایی هایی معامله می شوند

های فیزیکیدر بورس به عنوان یک بازار کامل، هم دارایی های مالی هم دارایی

معامله می شوند

...(سهام، اوراق مشارکت و )بورس اوراق بهادار                   دارایی های مالی 

...(کنجاله سویا، فوالد و ) بورس کاال                       دارایی فیزیکی 
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گذارانویژگی بورس برای سرمایه

  (مهم ترین ویژگی)کسب درآمد

حفظ سرمایه در مقابل تورم

امنیت و شفافیت در سرمایه گذاری

بهترین تخصیص سرمایه سمت شکوفایی اقتصاد کشور

نقد شوندگی سهام

حفظ سرمایه در مقابل تورم
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کسب درآمد

:کسب درآمد از دو طریق صورت می گیرد

باال رفتن قیمت سهام-1

سود تقسیمی-2
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کسب درآمد
در صورتی که سهام شرکتی که خریداری کردیم در صورت عملکرد موفق و

هامداران سودآوری داشته باشد در پایان سال مالی، مبلغی را به عنوان سود بین س
تقسیم می کنند

امی که  افرادی که سهام شرکت را خریداری کردند در سود دریافتی نسبت به سه
دارند شریک هستند 

می البته شرکت تمام سودی را که به دست آورده اند بین سهامداران تقسیم ن
ول داشته کنند؛ چون ممکن است برای توسعه فعالیت های بعدی شرکت نیاز به پ

باشند
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امنیت در سرمایه گذاری
یرد  بورس یک بازار مطمئن و قانونمند  است و سهام هر شرکتی که در آن مورد معامله قرار می گ

کامالَ تحت نظارت سازمان بورس است و به زبان ساده تر پول شما جای امنی هست و مورد  

کالهبرداری قرار نمی گیرد
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شفافیت در سرمایه گذاری
استو در دسترس عموم به موقع ... تمام معامالت،اطالعات شرکت ها و
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شفافیت در سرمایه گذاری
و از به دلیل اهمیت باالی بورس در اقتصاد، بورس با قوانین محکم اداره می شوند•

حمایت دولت برخوردار هستند

ند به همین منظور ؛ شرکت ها موظف هستند که همه اطالعات خودشان را منتشر کن•

ت سازمان بورس هم تمام اطالعات شرکت را به صورت لحظه ای مانند آخرین وضعی•
...معامالت، قیمت سهم  میزان عرضه و تقاضا میزان خرید و فروش سهم و 
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سرمایهبهترین تخصیص 
به سمت تولید ملی وشکوفایی اقتصادگردان سرهدایت سرمایه های 
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سرمایهبهترین تخصیص 
، صنعت بانکگذرای در بورس پول شما یه صنایع مهم کشور همچون با سرمایه

دی شود و در گرداندن چرخ اقتصاتزریق می... و خودرو، پاالیشگاه،پتروشیمی

ه گردان بگذاری در بورس سرمایه های سربا سرمایه. کشور خود سهیم خواهید بود

.شوندسمت تولید ملی و شکوفایی اقتصاد هدایت می
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نقد شوندگی سهام
ه گذار  اگر شما سهامدار شرکتی در بورس باشید شما به عنوان یک سرمای

ید و می توانید در صورت نیاز در اکثر مواقع سهام خود را به فروش برسان
.پول آن را دریافت کنید
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نقد شوندگی سهام
د کردن البته در بعضی اوقات امکان نقدشوندگی وجود ندارد و گاها برای نق: نکته

.سهم خود باید کمی صبر کنید

اقتد که سهم برای شرکت در مجمع یا ارائه اطالعاتاین اتفاق معموال وقتی می
شود و تا اطالع بعدی سازمان قابل معامله  بااهمیت به سازمان بسته می

(ماه1روز تا 1معموال بین .)باشدنمی
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حفظ سرمایه در مقابل تورم
ایی سرمایه گذاری در ج( تورم)مناسب ترین راه برای جلوگیری از کاهش ارزش پول 

باشدبیشتراست که بازدهی آن از تورم 
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حفظ سرمایه در مقابل تورم
ن از ارزش پول در زمان خود به خود کاهش پیدا میکند و تورم باعث کاسته شد

ارزش آن می شود

ز پس بهترین راه رای جلوگیری از این فرآیند جایی است که سود حاصل ا
سرمایه گذاری حداقل برابر با درصد تورم باشد

رم  طی پانزده سال اخیر متوسط سود سرمایه گذاری در بورس نسبت به تو
بیشتر بوده است 
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نقش بورس در اقتصاد کشور

ش خطوط  فرض کنید شرکتی با بررسی و مطالعه به این نتیجه رسیده است که می تواند با افزای

ندتولید کارخانه، می تواند محصول جدیدی را به بازار عرضه کند و برای خودش سود آوری ایجاد ک

ی و افزایش تولید شرکت، عالوه بر سود آوری و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر؛ باعث شکوفای

خودکفایی در عرصه ملی و رونق اقتصادی می شود

داردطبیعتا برای افزایش خط تولید نیاز به سرمایه

اما چگونه؟؟؟؟
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لیدطریقه جذب سرمایه توسط شرکت برای افزایش خطوط تو

:طریق صورت می گیرد2این نیاز مالی غالبا از 

دریافت وام از بانک-1

(گذاریا جذب سرمایه)پذیره نویسی در بورس-2
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اما کدام راه بهتر است؟

است و همچنین هزینه  زمان بر و طوالنی روش اول از نظر زمانی، معموال فرآیندی 

سود د باالیی را به شرکت تحمیل می کند؛چون شرکت در صورت دریافت تسهیالت، بای

.استنرخ سود معموال قابل توجه را به بانک پرداخت کند و تسهیالت 

.بنابراین با این روش، ریسک شرکت نیز تا حدی افزایش پیدا می کند

.به دالیل باال روش دوم مورد استقبال بسیاری از شرکت ها شده است
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مزایای بورس برای سرمایه  
(  هاشرکت)پذیران

انگیزه واقعی شرکت ها برای پذیرش در بورس چیست؟

چون پذیرش در بورس شرایط خاصی دارد که هر شرکت قادر به انجام آن نیست   

:به عنوان مثال

لزوم اطالع رسانی مستمر و شفاف به سهامداران . 1

رسیدگی دقیق به حساب های مالی. 2
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ان مزایای بورس برای سرمایه پذیر
:سه مزیت عمده برای سرمایه پذیران در بورس وجود دارد

(ددر اسالید های قبلی توضیح داده ش) امکان تامین آسان منابع مالی . 1•

دریافت معافیت مالیاتی. 2•

کسب اعتماد وشهرت عمومی. 3•
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دریافت معافیت مالیاتی
ش مهم همه شرکت ها باید مبلغی رو به عنوان مالیات به دولت بپردازند، اما به سبب نق

بورس بورس در اقتصاد قوانینی وضع شده است که شرکت ها برای در صورت پذیرش در
انگیزه داشته باشند 

و شرکت های بورسی مالیات کمتری به شرکت های غیر بورسی پرداخت می کنند
می باشدکاهش  هزینه وافزایش سود همین امر باعث 
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محسن تقی نژاد:مدرس

کسب اعتماد و شهرت عمومی
استیکی از شرایط برای پذیرش شرکت ها در بورس سهامی عام بودن 

ا وام دادن این ویژگی باعث می شود که شرکت در بین مردم شهرت پیدا کند و بانک ه
به این شرکت ها را در اولویت قرار می دهند
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محسن تقی نژاد:مدرس

تقسیم بندی شرکت های سهامی

گذارگذاران شرکت و افراد خاص سرمایههمه سرمایه آن را بنیان:   سهامی خاص. 1
.اندتامین شده است و عامه مردم در تامین سرمایه شرکت دخیل نبوده

ها از طریق عرضه سهام به مردم تامینبخشی از سرمایه این شرکت:  سهامی عام. 2
.شودمی
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محسن تقی نژاد:مدرس

تقسیم بندی شرکت های سهامی

سهام و % 51شرکت هایی  قصد دارند از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شوند باید 
.  در دست عامه مردم باشدبیشتر

ه است؛ یا بسهامی عام بودنیکی از شرایط ورود به بازار بورس برای شرکت ها 
.پذیرفته می شوندشرکت های سهامی عام در بورسعبارتی دیگر فقط
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محسن تقی نژاد:مدرس

ها و عموم به بازار بورس اوراق بهادار بیشتر از چرا در رسانه

شود؟پرداخته می( کاال و انرژی)سایر بورس ها 

وقیاشخاص حق( خریداران و فروشندگان)افراد تشکیل دهنده در بورس کاال و بورس انرژی 
(مانمیلیارد تو.  )با رقم های معامالتی بسیار باال می باشندشرکت ها  و سازمان ها ازاعم
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محسن تقی نژاد:مدرس

قی هستند و اکثرا افراد حقی( خریداران و فروشندگان)اما در بورس اوراق بهادار، اکثر افراد 
ترین مبالغ در با مبالغ کم و حتی بسیار کم در این بازار سرمایه گذاری کردند؛چون با کم

راهم  بورس اوراق بهادار می توان سرمایه گذاری کرد ولی در بقیه بازار ها این امکان ف
نیست
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تفاوت بورس با فرابورس

شده در فرابورس سهام شرکت های کوچک تر نسبت به سهام شرکت های پذیرفته

در بورس اوراق بهادار معامله می شود
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بازار پایه فرابورس
چ یک بازار پایه فرابورس با هدف کمک به مبادالت سهام شرکت هایی که در هی

از بازارهای بورس و فرابورس پذیرفته نشده اند، راه اندازی شده و با شرایط

.ساده تر در مقایسه با بورس و فرابورس آماده پذیرش شرکت ها است
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بورس و فرابورس هستند؟شرکت هایی در چه 

ر بانک ها بهترین و معتبر ترین شرکت ها ی فعال کشور در بازار بورس هستند مثل اکث

(حدود پانصد شرکت از سی صنعت...)و اکثر شرکت های پاالیشگاهی وخودرویی و

.بهترین و معتبر ترین شرکت ها ی فعال کشور در بازار بورس هستند
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نظر علما راجع به بورس

ر بر طبق نظر علمای اسالم ، معامالت سهام جایز می باشد مگ
اشدوقتی که جنبه ی تبانی و معامالت صوری و کاذب داشته ب
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محسن تقی نژاد:مدرس

مرحله دوم
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سهم و سهامدار

از یک دارایی استمالکیت فردبیانگر میزان 

:دهمبا یک مثال ساده بیشتر توضیح می

ختیار قسمت مساوی تقسیم کردیم و هر فرد با توجه به پولی که در ا100فرض کنید یک کیک را به 
. خرددارد یک یا چند قسمت از کیک را می

ویندگسهامدارخرد هر فرد که یک یا چند تکه از این کیک را میو سهمبه هر تکه از کیک، 
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تاالر معامالت بورس

.ودگفته می ش"تاالر معامالت بورس"به مکانی که در آن عمل داد و ستد سهام  انجام می گیرد 
.واقع استزیر پل حافظ اصلی ترین تاالرمعامالت بورس کشور در تهران و 

ن خرید و فروش تواو میلزومی به حضور در تاالر معامالت نیست البته برای خرید و فروش سهام 
.را به صورت اینترنتی ، تلفنی و آنالین هم انجام داد
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محسن تقی نژاد:مدرس

نوسان قیمتی

باعث کند ومیریزشرساند و بالعکس چرا یک سهم میسودکند و به سهامدار میرشدچرا یک سهم 
شود؟سهامدار میضرر

:ساده ترین پاسخ به سوال این است

اگر . ودمشخص می شعرضه و تقاضاهمچنین سهام بر اساس ...( مرغ، آجیل، میوه و )قیمت اکثر کاالها 
افت می کندم  قیمت سها..( در اقتصاد کالن کشور، صنعت، شرکت و)برای شرکت بیافتد بدیاتفاق 

رشد کندبیافتد باعث که سهام آن شرکت خوبیاگر اتفاق 
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ریسک و بازده

گویندریسکبه احتمال محقق نشدن پیش بینی ها 

گویندبازدهبه درآمد حاصل از سرمایه گذاری 

باشد(ضرر)منفییا (سود)مثبتبازده می تواند 
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محسن تقی نژاد:مدرس

رابطه ریسک و بازده

هر چه ریسک بیشتر باشد بازدهی بیشتر است

باشد(ضرر)منفییا (سود)مثبتحال ممکن است این بازدهی 
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انواع افراد در مواجهه با ریسک

:توان به سه دسته تقسیم کردانواع افراد در مواجهه با ریسک را می

فردی ریسک گریز

فردی کم ریسک

فردی ریسک پذیر

به نظر شما هر کدام از افراد چه نوع سرمایه گذاری را انتخاب می کنند؟
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گریزافراد ریسک

ریسکی به کنند که بدون هیچای را انتخاب میگذاریافراد بدون ریسک قطعا سرمایه
به نظر شما آن سرمایه گذاری چیست؟  . ها سود بدهدآن

.هست درست پاسخ داده ایدبانکاگر جواب شما 
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افراد کم ریسک و ریسک پذیر

وراق اوراق مشارکت، اافراد کم ریسک غالبا سرمایه گذاری هایی همچون 
.کنندرا انتخاب می... یا اجاره

ن، ارز بورس، طال، مسکاما افراد ریسک پذیر سرمایه گذاری هایی همچون 
.                                            کنندرا انتخاب می... و 
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محسن تقی نژاد:مدرس

هاانواع ریسک

:توان به دو دسته کلی  تقسیم کردها را میکل ریسک

ریسک غیر سیستماتیکوریسک سیستماتیک

یات خاص ریسکی است که ناشی از خصوصریسک غیر سیستماتیک
.اشدشرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می ب

وده و تنها مختص ناشی از تحوالت کلی بازار و اقتصاد بریسک سیستماتیک
در اثر حرکتهای  به شرکت خاصی نمی باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک

.آیندکلی بازار به وجود می
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هایی که در بورس با آن مواجهیمریسک

ا آن باشد که در بازار بورس بهای مختلفی میهای زیر تعدادی از ریسکریسک
:کنیمها به اختصار اشاره میمواجه هستیم که به چند مورد از آن

                                              ریسک نرخ سود

                                                ریسک نرخ تورم

                                                   ریسک نرخ ارز

ریسک مالی

ریسک نقد شوندگی

ریسک سیاسی

ریسک تجاری
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نرخ سودریسک

شما فرد . باشد%20( یا سود بانکی)فرض کنید نرخ اوراق مشارکت سالیانه 
.  خریداری می کنید%30ریسک پذیری هستید و سهامی با بازدهی مورد انتظار 

افزایش  % 30حال اگر بانک مرکزی طی اقدامی نرخ اوراق مشارکت رو به 
بدهد آیا  شما باز هم در سهام سرمایه گذاری خواهید کرد؟   

گذاری بهتر از یک سرمایه% 30طبیعتا یک سرمایه گذاری بدون ریسک با سود 
.  با ریسک با همان سود است

می گویندریسک نرخ سودبه این ریسک، 
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نرخ تورمریسک

باشد و که بازدهی مورد انتظار سهامیمی% 15فرض کنید که  نرخ تورم سالیانه 
در این برهه  . برسد%  30در انتهای سال تورم به  . باشد%  40انتخاب کردید 

یسک،به این ر. ممکن است دیگر  شما ریسک خرید سهام رو دیگه نپذیرید
.می گویندریسک نرخ تورم



mtaghinejad.ir
محسن تقی نژاد:مدرس

نرخ ارزریسک
از مواد  اید که  بخش عمده ایفرض کنید سهام شرکتی را  که خریداری کرده

.کنداولیه را از خارج کشور خریداری می

لغ بیشتری را برای  افزایش پیدا میکند طبیعتا شرکت باید مب( دالر)وقتی نرخ ارز 
پس پایین این افزایش باعث باال رفتن هزینه، س. خرید مواد اولیه پرداخت کند

.دآمدن سود شرکت و در نهایت پایین آمدن قیمت سهام شرکت خواهد ش

.  می گویندریسک نرخ ارز، به این ریسک
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مالیریسک

ود را در فرض کنید یک شرکتی عالوه بر اینکه برای راه اندازی خط های  تولید سهام خ
.بورس عرضه کرده است، مجبور شده است که از بانک وام بگیرد

ه بانک شرکت باید مبلغی را که بانک دریافت کرده طی دوره ای اصل وام و سود آن را ب
.برگرداند

ن کار گیرند چون با ایپس سهامداران چنین شرکتی در معرض ریسک باالتری قرار می
یک سال تحت طیباال رفتن قیمت سهام شرکتیا افزایش سود سالیانهتوانایی

.گیردالشعاع قرار می

.  گویندمیریسک مالی ، به این ریسک
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شوندگینقدریسک

تیکی از مهم ترین ویژگی اوراق بهادار سرمایه گذاری نقد شوندگی اس

خریداری بدلیل عملکرد نامناسفرض کنید برای سهام یک شرکت به 
وجود ندارد که سهام شما را بخرد و شما هم به عنوان سهامدار به پول سهام  

.خود احتیاج دارید

. گویندمیریسک نقدشوندگی به این ریسک، 
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سیاسیریسک

سیب جدی عدم ثبات در اوضاع سیاسی یک کشور به مسائل اقتصادی کشور آ
.یر می گذاردکند و به طور مستقیم بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثوارد می

.  گویندمیریسک سیاسی به این ریسک،
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تجاریریسک

فرض کنید سهام یک شرکت خودرو سازی را خریداری کرده اید

ای باال برای واردات دولت برای حمایت از خودروسازهای داخلی تعرفه
ی مثل مثال خودروی. خودروهای لوکس و گران قیمت خارجی تصویب میکند

هزار دالر 30هزار دالر باشد در  ایران حدودا 10کیا اگر در کشور ژاپن 
.شودفروخته می
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تجاریریسک

دارند پس خودروهای داخلی که قیمت کمتری نسبت به ماشین های لوکس
وسازی های  کنند؛ پس سودآوری و قیمت سهام خودرپیدا میاقبال بیشتری

کندداخلی افزایش پیدا می

حاال فرض کنید دولت تعرفه ورود خودروهای لوکس خارجی رو کاهش  
افتد؟بدهد؟ چه اتفاقی می

ک تجاریریسبه این نوع ریسک ها که به یک صنعت خاص ربط پیدا میکند 
گویند
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نهادهای مالی واسط بازار سرمایه

ط هستند به  ای با بازار بورس در ارتباهای مختلفی که هر کدام به گونهشرکت
:باشندشرح زیر می

های هلدینگشرکت
گذاریهای سرمایهشرکت
گذاریهای سرمایهصندوق
های تامین سرمایهشرکت
های کارگزاریشرکت
شرکت های سبدگردانی
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هلدینگ و شرکت سرمایه گذاری

کت های اداره مستقیم شرشرکت هایی هستند که به قصد هلدینگ ها
.به خرید یا سرمایه گذاری در سهام آنها اقدام می کنندزیرمجموعه

ر در اداره بنابر قاعده رایج عالقه ای به حضوشرکت های سرمایه گذاریاما 
و با داد و ستد سهام شرکت های حاضر ندارندشرکت های زیرمجموعه 

سهامداران  کنند که برایدر سبد دارایی خود سعی می( بورسی یا غیر بورسی)
.خود اصطالحاً سود می سازند

د  فعال هستنیک زمینه مشترک هلدینگ ها در چند شرکت که در 
.  سرمایه گذاری می کنند
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صندوق سرمایه گذاری

یستأسکارگزاران بورسکه عمدتا توسط )صندوق های سرمایه گذاری 
کنند و وجوهی را که تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می( می شود

سایـر سهام وسرمایه گذاران در اختیـار آنها قرار می دهند، در سبد متنوعـی از 
نسبت به  سرمایـه گذاری می کنند ؛ بنابرایـن، بازده مناسب تریاوراق بهادار

ایه  سپرده گذاری در بانک را نصیب سرمایه گذاران کرده و ریسک سرم
.می دهندکاهشگذاری در بورس را برای غیرحرفه ای ها، 
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انواع صندوق سرمایه گذاری

:با درآمد ثابتگذاریهای سرمایهصندوق

اوراق  از( سبدی)این صندوق ها وجوه دریافتی از سرمایه گذاران را در پرتفویی 
اع انواع اوراق قرضه، اوراق مشارکت و انوشامل)بهادار با درآمد ثابت 

ق ها ویژگی خاص این صندو. سرمایه گذاری و آن را اداره می کنند( اوراق بدهی
ل سرمایه  است و زمان بندی پرداخت سودها و اصریسک آنها پاییناین است که 

.برخوردار استاطمینان باالییتوسط آنها از 
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انواع صندوق سرمایه گذاری

:در سهامگذاریهای سرمایهصندوق

از  ( سبدی)این صندوق ها وجوه دریافتی از سرمایه گذاران را در پرتفویی 
ویژگی خاص این صندوق ها این است که. سرمایه گذاری و آن را اداره می کنند

.ت دارنداست و امکان بازدهی بیشتری نسبت به درآمد ثابریسک آنها باال

% 90تا % 5-های در سهام از  سالیانه، و صندوق% 25های درآمد ثابت امروزه صندوق
.هی داشته اندهم بازد
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انواع صندوق سرمایه گذاری

:مختلطگذاریهای سرمایهصندوق

ن را  این صندوق ها برای کاهش ریسک خود، وجوه دریافتی از سرمایه گذارا
ق انواع اوراشامل)از اوراق بهادار با درآمد ثابت ( سبدی)در پرتفویی 

و و سهام سرمایه گذاری( قرضه، اوراق مشارکت و انواع اوراق بدهی
آن را اداره می کنند
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توصیه

یق  عدم اطالعات کافی در مورد بورس، ض) ر صورتی که به دالیل مختلف د
زید بهترین  قصد ندارید به طور مستقیم به خرید و فروش سهام بپردا...( وقت و 

هستندصندوق های سرمایه گذاریجا برای سرمایه گذاری 

رید خاز طریق )شما با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک 
ذاری در حقیقت یک سبد سرمایه گ، (واحدهای سرمایه گذاری صندوق

افراد  را تشکیل می دهید که این سبد، به طور دائم تحت نظارت و مدیریت
.متخصص و خبره است
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شرکت تامین سرمایه

بانک؛ موسسات تامین سرمایه نه یک شرکت سرمایه گذاری هستند، نه یک
.بلکه فعالیت آنها بیشتر مربوط به تامین مالی شرکت ها است

رمایه از شیوه های مختلفی برای تامین مالی وجود دارد که موسسات تامین س
تجهیز طریق آن منابع مورد نیاز برای نقدینگی و سرمایه در گردش طرح ها را

اق می کنند که از آن جمله می توان به تامین مالی از روش فروش سهام و اور
.بهادار اشاره کرد
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شرکت کارگزاری

ط آنان کارگزاری ها، بنگاه های معامالتی هستند که خرید و فروش سهام توس
د و به  باشنکارگزاری ها واسطه بین خریدار و فروشنده می. صورت می گیرد

این   نمایندگی از خریداران یا فروشندگان سهام، معامله انجام می دهند به ازای
. کنندخدمت درصدی بسیار کم به عنوان کارمزد دریافت می
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شرکت سبدگردانی

ناسب با  مفهوم سبدگردانی اختصاصی به این معناست که برای هر فردی مت
انی، فرد در فرآیند سبدگرد. ویژگی های فردی وی سرمایه گذاری انجام می شود

و خبره در امر سرمایه گذاری؛ بر اساس خصوصیات، سطح ریسک پذیری
تمر بر آن سرمایه هر سرمایه گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مس

. نظارت و اعمال مدیریت می کند
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تفاوت صندوق سرمایه گذاری و سبدگردانی

انه  در فرآیند سبدگردانی برای هر یک از سرمایه گذاران، به صورت جداگ
ذیری سبدی تشکیل می شود که ترکیب آن با توجه به سطح ریسک پ

و  این یک تفاوت مهم در سبدگردانی است. سرمایه گذار تعیین می شود
ا دارا سرمایه گذار در این حالت، مالکیت مستقیم بر دارایی های سبد خود ر

.است، اما در صندوق ها این مالکیت مشاع است
ال نظر در طرف دیگر، در صندوق ها، سرمایه گذار به صورت مستقیم اختیار اعم

. ترکیب دارایی های صندوق را ندارد
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اوراق مالی مالی بازار سرمایه

:باشدانواع اوراق مالی که در بورس هستند به شرح زیر می
سهام
اوراق اجاره
اوراق خزانه اسالمی
اوراق مشارکت
اوراق تسهیالت مسکن
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انواع سهام

:انواع را  می توان به دو گروه کلی دسته بندی کرد

سهام عادی

سهام ممتاز
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انواع سهام

سهام عادی

را داده، و مجامع عمومی شرکتخود، حق اعمال رأی دربه دارنده
سهام عادی فاقد سود  .سود تقسیم شده در شرکت را دریافت می کند

یل کند، در تضمین شده هستند و فقط در صورتی که مؤسسه سود تحص
.سود مؤسسه سهیم خواهند بود
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انواع سهام

سهام ممتاز

سود  ممکن است که حق رأی نداشته باشد، اما در دریافتسهام ممتاز
تاز، سود سهام مم. سهام، نسبت به سهامداران عادی، در اولویت قرار دارد

ل  درصد ثابتی از مبلغ اسمی سهام ممتاز است، که میزان آن از قب
ل از سود  سود سهام ممتاز، باید قب. مشخص شده و در اختیار مجمع نیست

.ته شودسهام عادی پرداخت شود، حتی اگر شرکت به هر دلیل ورشکس
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اوراق اجاره

و مشخصاوراق اجـاره یک ابزار سرمایه گذاری اسالمی است که بازدهـی 
نابراین؛ ب(همانند اوراق مشارکت)را نصیب سرمایـه گذاران می کند مطمئـن

.، بسیار کمتر استسهاماین اوراق در مقایسه با ریسک

صفواصل زمانی مشخسرمایه گذاران می توانند با خرید اوراق اجاره در 
.  ، سود معینی را دریافت کنند(مثال سه ماهه)

اق را از سرمایه گذاران در هر زمانی که به پول نیاز داشتند می توانند این اور
.  طریق بورس، به سایـر متقاضیان بفروشنـد
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اوراق اجاره

زات سایت فرض کنید شرکت رایتل برای تأمین منابع الزم برای خرید تجهی
را در های مخابراتی نیاز به منابع مالی دارد؛ اما در حال حاضر، منابع مالی الزم

.اختیار ندارد

آیا راهی غیر از خرید به ذهنتان می رسد؟

ام به اجاره همان طور که اگر کسی قادر به خرید منزل برای سکونت نباشد، اقد
د را اجاره منزل مسکونی می کند، شرکت رایتل هم می تواند منابع مورد نیاز خو

.کرده و در فواصل زمانی مشخص، به مالک اجاره  بها بپـردازد
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اوراق اجاره
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اسناد خزانه اسالمی
د دولت ها به  باشد که بیانگر تعهیکی دیگر از انواع اوراق بهادار اسناد خزانه می

ری و هدف اصلی آن، تامین کس. بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است
بودجه دولت هاست

یه  اسناد خزانه اسالمی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسو
ی واگذار  بدهی های خود با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولت

.می کند

ی واگذار این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتدولت
های دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزار. می کند

به فروش می رساندفرابورس ایران نوین مالی 
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اوراق مشارکت
همان طور که از اسم این اوراق هم مشخص است، اوراق مشارکت اوراق 

بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده آن در یک طرح است

انند مهم ترین جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار م
ارکت است، به  این معنـا که دارنده اوراق مشتضمین پرداخت سودسهام، 

ساب، اطمینان دارد که سود مشخص و تضمین شده ای را به عنوان سود علی الح
سود را اما چه کسی، پرداخت حداقل. در فواصل زمانـی معیـن، دریافت می کند

تضمین می کند؟
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اوراق مشارکت
رداخت سود  طبیعتا شرکت یا سازمان منتشرکننده این اوراق نمی تواند خودش، پ

ر در حال حاضـر، سود اغلب اوراق مشارکتی که د. اوراق را هم تضمین کند
لت، تضمین  کشور منتشر می شود، توسط بانک ها و موسسات مالی معتبر و یا دو

خص، می شود، بنابراین، خریدار این اوراق اطمینان دارد که در سررسیدهای مش
.سود تعهدشده را دریافت می کنـد
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اوراق تسهیالت مسکن
پرده حساب س“این بانک . این اوراق توسط بانک مسکن منتشر می گردد

اب را ایجاد نموده به طوریکه سپرده گذاران این حس” سرمایه گذاری ممتاز
کن نیز  عالوه بر دریافت سود سپرده کوتاه مدت عادی، از اوراق تسهیالت مس

.بهره مند می گردند
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بازار خرسی و گاوی
. ه می شونداین دو واژه برای مشخص کردن روند کلی بازار سرمایه به کار گرفت

به عبارت ساده، هنگامی که بازار رو به رشد باشد و قیمت سهام روندی
یمت  این در حالی است که اگر ق. است« بازار گاوی»صعودی دارد می گویند 

بازار »سهام روندی نزولی داشته و رکود در اوضاع اقتصادی حاکم شده باشد،
.نامی است که می تواند روند بازار را توضیح دهد« خرسی
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مجمع چیست؟
. دگویننفعان یک شرکت سهامی مجمع میبه گردهمایی سهامداران و ذی

است و اگر موضوع خاصگیری در مورد یک اهداف همه مجامع تصمیم
م با خبر نفعان در مورد این تصمییک شرکت سهامی عام باشد باید تمامی ذی

.شوند و نظر خود را اعالم کنند
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انواع مجامع

:مجامع عمومی شرکت ها به چند دسته کلی تقسیم می شوند

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی ساالنه

مجمع عمومی مؤسس
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مجمع عمومی چیست؟
یل  نفعان تشکمجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام و ذی

 .می شود

مقررات مربوط به حضور عده الزم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء الزم
واردی معین خواهد شد، مگر در ماساسنامه شرکتجهت تصمیم گیری، در 

!خاص

مجمع عمومیمجامع عمومی شرکت های سهامی به ترتیب عبارتند از 
.مجمع عمومی فو ق العادهو مجمع عمومی عادی، مؤسس
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مجمع عمومی عادی ساالنه چیست؟
کت، رسیدگی به صورت های مالی شرمجمع عمومی عادی ساالنه برای 

سود و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم
.تشکیل می شود، اندوخته بین صاحبان سهام

نامه پیش بینی  و در زمانی است که در اساسسالی یکبار زمان تشکیل این مجمع 
.شده است
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مجمع عمومی عادی ساالنه چیست؟
ه  بحداقل بیش از نیمی از سهامدارانمجمع عمومی عادی با حضور 

صف به  نسبت تعداد سهام رسمیت می یابد و تصمیمات همواره با اکثریت ن
.عالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود

هی در دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگ
ت به عمل  روزنامه های کثیراالنتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرک

آید
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؟مجمع عمومی عادی فوق العاده چیست
در )مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به دعوت رئیس هیأت مدیره بورس

 .تشکیل شود( صورت تقاضای کتبی یک سوم اعضای سازمان

روز تمام پیش از تاریخ تشکیل،  باید3آگهی تشکیل این مجمع دست کم 
.اطالع کارگزاران بورس برسد
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العاده چیست؟مجمع عمومی فوق
اهش یا اصالح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت، کموضوعاتی چون  

اده قابل  فقط در مجمع عمومی فوق العافزایش سرمایه و انحالل شرکت
رسیدگی است

أی از نصف سهامی که حق ردر مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش 
دو باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت(1%+50)دارند 

.در جلسه رسمی معتبر خواهد بودسوم آراء حاضر
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افزایش سرمایه چیست؟
ولید جدید مثال تاسیس یک خط ت)هرگاه شرکت برای توسعه فعالیت های خود 

اشته باشد، با  نیاز دمنابع مالی جدیدبه ...(  یا تاسیس یک کارخانه دیگر و 
مایه را در پیشنهاد  اعضای هیئت مدیره ، سهامداران شرکت  موضوع افزایش سر

هند تا مورد بررسی و رأی گیری قرار می دمجمع عمومی فوق العاده جلسه 
.سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش پیدا کند
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انواع افزایش سرمایه

:انواع روش های افزایش سرمایه عبارتند از
 (  در قالب سهام جایزه)از محل سود انباشته و اندوخته

 (در قالب حق تقدم)از محل آورده نقدی و مطالبات

از محل صرف سهام
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هافزایش سرمایه از محل سود انباشت

ی گیرد از دارد، تصمیم مسود انباشته قابل توجهیچون شرکت 
.محل سود انباشته افزایش سرمایه خود را انجام دهد

ایزهسهام جشرکت پس از افزایش سرمایه، سود سهم را در قالب  
که عموما پس از چند ماه به. ) به سهامداران خود پرداخت می کند

(  صورت خودکار به پورتفوی سرمایه گذاری اضافه خواهد شد
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افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

ازای در این روش  شرکت، سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به
به (به قیمت اسمی سهم)حق تقدمبرای هر ریال1000دریافت 

.  سهامداران می فروشد

هیات مدیره در مجمع فوق العاده تصمیم می گیرد از محل آورده  
 .نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش سرمایه خود را انجام دهد

تصمیم و یا سود انباشته کافی نداردچون شرکت در این حالت شرکت یا 
.را برای افزایش سرمایه ندارداستفاده از سود انباشته
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افزایش سرمایه
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EPS(سود هر سهم ) چیست ؟

EPS ی مخفف شده(Earn Per Share   ) به معنای سود هر
.  باشدسهم می

می را که شرکت در پایان سال مالی خود بدستکل سودیاگر 
نیم، عدد  منتشر شده توسط شرکت تقسیم کتعداد سهامآورد، بر 

.حاصل بیانگر سود هر سهم است
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EPS(سود هر سهم ) چیست ؟

EPS ی مخفف شده(Earn Per Share   ) به معنای سود هر
.  باشدسهم می

می را که شرکت در پایان سال مالی خود بدستکل سودیاگر 
نیم، عدد  منتشر شده توسط شرکت تقسیم کتعداد سهامآورد، بر

.حاصل بیانگر سود هر سهم است

500،000،000

1،000،000
= 500
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DPS(سود تقسیمی هر سهم )  چیست ؟

DPS ی مخفف شده(Divide Per Share   ) به معنای سود
.  باشدتقسیمی هر سهم می

شرکت ها، لزوما همه سودی را که در پایان سال مالی بدست می
اجرای آورند، بین سهامداران توزیع نمی کنند و بخشی از آن را برای

.  برنامه های توسعه ای شرکت، نگه می دارند

د، میزان سودی که به ازای هر سهـم، بین سهامداران توزیع می شو
.  می گویندDPSسود تقسیمی هر سهم یا اصطالحا 
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DPS(سود تقسیمی هر سهم )  چیست ؟

الیانه و تصمیم گیری درخصوص میزان تقسیم سود، در مجمع عادی س
. با رأی گیری از سهامداران انجام می شود

برگزاری سود تقسیمی هر سهم، به افرادی تعلق می گیرد که در زمان
.  مجمع شرکت، سهام آن شرکت را در اختیار داشته باشنـد
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P/Eچیست ؟

P/E یا نسبت قیمت به سود کهP  حرف اول کلمهPrice وE
.  باشدبه معنای سود میEPSحرف اول کلمه 

ام یکی از افزارهای قدیمی و پراستفاده منظور ارزش گذاری سه
بسیار ساده استP/Eمحاسبه ی . است
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P/Eچیست ؟

ه یک شرکت بآخرین قیمت روز سهامP/Eی برای محاسبه
.آن تقسیم می شود (EPS)سود هر سهم

:برابر است باP/Eبه عنوان مثال برای شرکت زیر 
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بینی سودپیش

ر شرکت ها معموال در پایان هر سال مالی، بودجه سال آینده خود را منتش
ینی  یکی از مهمترین اطالعات مندرج در بودجه شرکت ها، پیش ب. کنندمی

مقدار سود هر سهم آنان است، 

ان پیش بینی می کند که در پای1391به عنوان مثال، شرکت الف در پایان سال 
این پیش . بدست آوردتومان سود100، به ازای هر سهم، 1392سال مالی 

شرکت بینی برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، زیرا می تواند چشم انداز
.را حداقل برای یک سال آینده، مشخص نماید
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تعدیل سود

ی کرده شرکت های پذیرفته شده در بورس موظفند در دوره های سه ماهه عملکرد واقعی خود را بررس
ودآوری شرکت و ضمن مقایسه عملکرد واقعی با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود از میزان س

.  را براساس عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند

تومان سود به ازای 100، 1392به عنوان مثال، شرکت الف پیش بینی کرده است که در پایان سال مالی 
100داده و از اما پس از گذشت سه ماه از فعالیت شرکت پیش بینی خود را تغییر. هر سهم بدست آورد

تومان 95باید بهو یا می دهد افزایش( های مواد اولیهمثال به دلیل کاهش هزینه)تومان 110تومان به 
.  یابدکاهش(به دلیل افزایش مالیات شرکت توسط دولت)

.می گویندتعدیل سود تغییرات این چنینی در سود پیش بینی شده را اصطالحا 

تعدیل منفی( تومان95تومان به 100از )و دومی تعدیل مثبت( تومان110تومان به 100از ) اولی 
نام دارد   
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شاخص کل چیست؟

(INDEX)کلمه شاخص در کل به معنای نمودار یا نشان دهنده می باشد 

وان آن امکان پذیر است و می ت... محاسبه شاخص برای هر شرکت ، صنعت و 
را محاسبه نمود

:فاکتور مهم نیازمندیم3به ...( صنعت یا ) برای محاسبه شاخص یک گروه 

 (قیمتدر بورس معموال ) پارامتر مورد نظر

تاریخ مبدا

عدد مبنا
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های رایج بازار بورسشاخص

شاخص های منتخب www.tsetmc.comبا مراجعه به صفحه اول سایت 
.توانید مشاهده کنیدرا می

http://www.tsetmc.com/
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صف خرید

شتر وقتی حجم تقاضا برای یک سهم در بورس، از حجم عرضه آن سهم بی
ید برای تشکیل صف خر. باشد، برای آن سهم صف خرید تشکیل می شود

.یک سهم نشان دهنده اقبال سرمایه گذاران به آن سهم است
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صف خرید

الیات کاهش م، یا آزادسازی نرخ سیمانبرای مثال، انتشار خبری درخصوص 
ی می تواند موجب انتظار سرمایه گذاران برای سودآورهای خودرو سازشرکت

شرکت های شرکت های سیمانی و در نتیجه، تشکیل صف خرید و افزایش قیمت سهام
.سیمانی را بدنبال خواهد داشت
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صف فروش

م تقاضا  در نقطه مقابل، وقتی حجم عرضـه یک سهم در بورس، بیشتر از حج
شکیل  ت. برای آن سهم باشد، برای سهم مذکور صف فروش شکل می گیرد

ذاران به صف فروش برای یک سهم، می تواند حاکی از بی رغبتی سرمایه گ
.آن سهـم است
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صف فروش

افزایش تعرفه واردات خودروهاییبرای مثال، انتشار خبری درخصوص 
ر می تواند موجب انتظاایهای رایانهکاهش کارمزد شرکت، یا لوکس

و در ای ابهام ایجاد کندسرمایه گذاران برای سودآوری شرکت های خودرویی و رایانه
ای را  انهنتیجه، تشکیل صف فروش و کاهش قیمت سهام شرکت های خودرویی و رای

.بدنبال خواهد داشت



mtaghinejad.ir
محسن تقی نژاد:مدرس

دامنه نوسان

ت، در یک است که قیمت سهام شرککاهشییا افزایشمنظور از دامنه نوسان، حداکثر 
5در حال حاضر، دامنه نوسان قیمت سهام در بورس تهران. روز می تواند داشته باشد

درصد است

تومان باشد، 100به این معنا که مثال اگر قیمت سهم الف در بورس تهران، در ابتدای روز 
تومان 5تومان افزایش و یا 5قیمت این سهم در پایان ساعت معامالت حداکثر می تواند 

کاهش داشته باشد
100 × 5% = 5
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دامنه نوسان

ازار، دامنه نوسان با این هدف تعیین شده است که در مواقع بحرانی یا در مواردی که ب
د، از تحت تأثیر رفتارهای هیجانـی برخی سهامداران، به ویژه سهامداران خرد قرار دار
بروز نوسانات شدید در قیمت سهام و در نتیجه، ضرر و زیـان هنگفت سهامداران

.جلوگیری شـود
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حجم مبنا

تا حجم مبنا ، حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز، معامله شود
.  قیمت آن سهم، بتوانـد براساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد

ر از حجم بنابراین، درصورتی که تعداد سهام معامله شده یک شرکت در طول روز، کمت
در حال .مبنا باشد، به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم نیز کاهش خواهد یافت

های چون  با توجه به فاکتورحاضر، حجم مبنای شرکت های پذیرفته شده در بورس، 
.است ... تعداد کل سهام شرکت، میانگین حجم معامالت و 
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حجم مبنا

میلیون  20به عنوان مثال  اگر تعداد کل سهام یک شرکت پذیرفته شده در بورس
مت  به دست بیاید، تنها درصورتی قی% 0.08سهم و حجم مبنا با هم با محاسبه فرمول 

درصد افزایش یا کاهش داشته باشد5سهام این شرکت در طول یک روز می تواند 
.هزار سهم شرکت الف در طول روز، مورد داد و ستد قرار گیرد16که حداقل 

می باشد؛ یعنی به  1هستند این حجم مبنا برابر فرابورسهایی که دربرای شرکت:نکته
5قیمت سهام این شرکت در طول یک روز می تواندحتی یک سهمازای معامله 

.درصد افزایش یا کاهش داشته باشد

200،000،000 × 0.08 % = 16،000
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ارزش و حجم معامالت

(  خرید یا فروش)جا بهارزش ریالی سهامی که در آن روز بین سهامداران جا
.گویندمیارزش معامالتشده است، 

ده  ش( خرید یا فروش)جا بهتعداد سهامی را که در آن روز بین سهامداران جا
.گویندمیحجم معامالت است، 
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قیمت پایانی

ت که آن قیمت هایی اسمیانگینقیمت پایانـی سهام یک شرکت، در واقع 
. سهم در طول روز، براساس آن قیمت ها مورد داد و ستد قرار گرفته است

ر طول روز،  البته سامانه معامالتی بورس پس از محاسبه میانگین قیمت سهم د
ندازه حجم بصورت خودکار بررسی می کند که آیا میزان معامالت سهم نیز به ا

مبنا بوده است یا خیر
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قیمت آخرین معامله

انجام شود ( 12:30)ای که تا قبل از ساعت پایان بازار به قیمت آخرین معامله
قیمت آخرین معامله گویند 
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نماد

ها بندی آنهو سهولت برای شناسایی و دستهادلیل طوالنی بودن اسم شرکتبه 
.ها نمادی تعریف شده استبرای هر کدام از شرکت

ه آن است کنشان دهنده صنعتیکه حرف اولنماد یک شرکت عبارت است از 
.در ادامهخالصه ای از نام شرکتشرکت در آن قرار دارد و 
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نماد
:  باشد مانند"غ"حرف اختصاری این گروه : گروه شرکت های غذایی-
...و ( وریزه پگاه گلستانشیر پاست)گلستاغ، (بهنوش ایران)بهنوشغ، (لبنیات کالبر)البرغ

:  مانند. است"خ"حرف اختصاری این گروه : های خودروییگروه شرکت-
...و ( سایپا)ساپاخ، (ایران خودرو)ودروخ، (زامیاد)زامیاخ

فارسس: مانند. است"س"حرف اختصاری این گروه : گروه شرکت های سیمانی-
و( سیمان تهران)ترانس، (سیمان کردستان)کردس، (سیمان دورود)
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استثنا

باشد اما بانک حکمت نمادش میگروه حمل و نقلاول حرف "ح"مثال حرف 
و ( دوسدی)باشد؛ یا  دو شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی سدید می"حکمت"

د ولی با آینجز گروه فلزات اساسی به حساب می( وتوکا)سرمایه گذاری توکا فوالد
"ف"شوند در حالی که نمادهای گروه فلزات اساسی با حرف شروع می"و"حرف 

.  شودشروع می
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توقف نماد

. ی شودگاهی اوقات، معامالت سهام برخی شرکت ها در بورس بصورت موقتی، متوقف م

عمدتا بورس زمانی نماد یک شرکت را متوقف می کند که رویدادی حائز اهمیت

ب درخصوص آن شرکت اتفاق افتاده باشد، به نحوی که این رویداد بتواند موج

بیش از اندازه قیمت سهام شرکت شودکاهشیاافزایش
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توقف نماد

لیانه، سود  زیرا در مجمع سا،مجامع سالیانه شرکتبه عنوان مثال، قبل از برگزاری 

اشته  سهامداران مشخص خواهد شد می تواند بر قیمت سهم بعد از مجمع، تأثیر زیادی د
. باشد
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عرضه اولیه

طالحا به آن   عرضه اولیه  وقتی سهام یک شرکتی برای اولین بار در بورس می آید که  اص

.گوییمعرضه اولیه می

عرضه های اولیه دارای سود بوده اند% 95در چند سال گذشته می توان گفت باالی 

در مدتی %20باالتر از ه اند با رشدهایی هایی که عرضه اولیه شدتعداد زیادی از شرکت

.شوندمواجه می( یک هفته تا یک ماه)بسیار کم 
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عرضه اولیه

دهند؟اما چگونه یک شرکت در مدت بسیار کم سود زیادی می

ر از کارشناسان سازمان بورس پس از برآورد قیمت هر سهم شرکت، مقداری پایین ت
.کنندقیمت برآورد شده به بازار عرضه می

تومان برآورد کنند آن شرکت را با  150به عنوان مثال اگر کارشناسان قیمت هر سهم را 
.کنندتومان به بازار عرضه می100قیمت 

ه صورت اولیبا توجه به این موضوع تقاضای زیادی برای خرید سهام یک شرکت عرضه
گیردمی
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کارگزاری

ورت کارگزاری ها، بنگاه های معامالتی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنان ص
ی از خریداران باشند و به نمایندگکارگزاری ها واسطه بین خریدار و فروشنده می. می گیرد

به  یا فروشندگان سهام، معامله انجام می دهند به ازای این  خدمت درصدی بسیار کم
کننددریافت میکارمزدعنوان 
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کارمزد

می باشد که از حساب % 1.05و هزینه کارمزد فروش % 0.5هزینه کارمزد خرید سهام 
مالیات و % 0.5، % 1.05البته از این . یابدگذار کسر و به حساب کارگزار انتقال میسرمایه

استالباقی کارمزد کارگزاری 

میلیون تومان سهام شرکت پارس خزر را بخریم10به عنوان مثال اگر بخواهیم به اندازه 
10،000،000)هزار تومان 50 × 0.5 از پولمان کسر و به حساب ( 50،000=%

.دشوشودو با بقیه پول اقدام به تعداد الزم سهام خریداری میکارگزاری واریز می
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کارمزد

هام  با ساوراق مشارکت و اوراق اجاره البته کارمزد خرید و فروش 
:متفاوت است که در جدول زیر آورده شده است
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شخصیت حقیقی و حقوقی

شود؛میکند یک شخص حقیقی اطالقبه هر فردی که در بورس اقدام به خرید سهام می

ت های شرک)آوری پول سایر افراد حقیقی ها وجو دارند که با جمعاما بعضی شرکت
به  ...( وی گذارهای سرمایهگذاری،شرکتهای سرمایهسبدگردانی،صندوق

گویندها حقوقی میبه این شرکت. کنندخریدن سهام اقدام می
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گره معامالتی

روز متوالی صف خرید یا صف فرورش 5اگر کلیه معامالت یک نماد معامالتی در 

ا دامنة  برای نمادهای مشمول گره معامالتی می شوند، ب.شودباشد، مشمول رفع گره می
.شودعادی آن نماد انجام  می( 10-و 10+) برابر دامنة نوسان روزانه 2نوسان 
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سهام شناور آزاد

انسهامداریاحقوقیافراداختیاردرکهاستسهمیمقدارآزادشناورسهامازمنظور
.باشدمیشرکتعمده

.یابدافزایشیاکاهشخاص،زمانیدراستممکنسهمیکشناورسهام

عمدهامدارسهیکیاحقوقیشرکتیکتوسطشرکتسهامخریدیافروشباامراین
.میافتداتفاق
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ترازنامه

یه گذاری طبیعتا برای یک سرمایه گذار مهم است که بداند شرکتی که قصد دارد در آن سرما

ه به ، چقدر است؟ و آنچه کدارایی، میزان بدهی ها و تعهدات شرکت به بانک هاچه میزان ؛کند

شرکت حقوق صاحبان سهام، پس از کسر بدهی هایعنوان سرمایه سهامداران شرکت یا اصطالحا، 

چقدر است؟از دارایی های آن باقی می ماند، 

. ترازنامه شرکت قابل مشاهده استدر همه این اطالعات، 
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صورت سود و زیان

صورت سود و زیان، بیانگر میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است

اشد، می تواند هر اندازه میزان سودآوری یک شرکت در مقایسه با قیمت سهام آن شرکت در بورس، بیشتر ب
.  سهم باشدارزنده بودن یکی از نشانه های 

اما چگونه می شود از میزان سودآوری یک شرکت مطلع شد؟  

ودآوری شرکت ها موظفند در پایان سال مالی، صورت صورت و زیان خود را منتشر و از این طریق، میزان س
.  خود را به سهامداران اطالع دهند
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سال مالی  
ان منظور از سال مالی، دوره یک ساله ای است که مبنای محاسبه سود و زی

.  و سایر گزارش های مالی شرکت می باشد

 ستاتا پایان اسفند اسفندمالی در بسیاری از شرکت ها، از ابتدای سال.

 ره در پایان سال مالی، مجمع سالیانه شرکت برگزار و عملکرد هیئت مدیدر
. طول سال مالـی، مورد ارزیابی سهامداران قرار می گیرد



mtaghinejad.ir
محسن تقی نژاد:مدرس

مرحله سوم

سایت شناسی
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TSETMC.COMسایت 

.استبورسنه ایرایاسامانهفنیوعملیاتیراهبریتهران،بورسفناوریمدیریتشرکتوظیفهاصلی ترین
اال،کبهادار،اوراق)بورسشرکت هایبهنرم افزاریورایانه ایخدماتارائهشکرتایناصلیتخصص
.استشرکتاینفعالیتمحورهایاز(آن هانظایروفرابورس

کل، در صفحه اول سایت در قسمت در یک نگاه اطالعات کلی بازار بورس و فرابورس مانند شاخص
.توانید مشاهده کنیدرا می... نمادهای پربیننده و 
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TSETMC.COMسایت 

...  ری و گذاهای سرمایه، صندوق(کاال،انرژی، فرابورس)برای مشاهده سایر اطالعات بورس های مختلف 
.توانید استفاده کنیدمی( های مختلف نشان داده شده اندکه با رنگ)از منوهای باال 

ی نیز از منو... های کدال، وضعیت جدید نمادها و اطالعاتی همچون؛ پیغام ناظر بازار، آخرین اطالعیه
دنبال کنیدبورس اوراق بهادار تهران
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TSETMC.COMسایت 

اال دست ب)بان بازار توانید از منوی دیدههای بورس و فرابورسی میبرای مشاهده اطالعات کلیِ شرکت
.استفاده کنید( چپ

ین این اطالعات کلی شامل نام شرکت، نماد، ارزش حجم و تعداد معامالت، قیمت پایانی، قیمت آخر
.را مشاهده کرد... و P/E ،EPS ،DPSمعامله، 
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TSETMC.COMسایت 

(صفحه اصلی باال دست چپ) برای مشاهده اطالعات جزئی یک شرکت از طریق منو جستجو
ی، اطالعات توانید عالوه بر اطالعات کلبا جستجوی نام شرکت یا نماد مربوطه و کلیک بر روی آن می

های جزئی شرکت مانند بازه روز، قیمت مجاز، حجم مبنا، سهام شناور، سهامداران شرکت، سابقه
را مشاهده کرد... های سود و زیان شرکت و معامالتی، ترازنامه، صورت
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(irvex.ir)تاالر مجازی بورس ایران 

این . ستگذاری در بورس اها برای تمرین سرمایهسایت تاالر مجازی بورس ایران یکی از بهترین سایت
تمرین کنیم:بیاد بگیریم: الف: سایت دو قسمت مهم و کلیدی دارد

توانید ار ه میمطالب آموزشی متعددی اعم از متن، عکس، فیلم و صوت وجود دارد کیاد بگیریم در بخش 
.ها به عنوان منابع آموزشی معتبر استفاده کنیدآن

به عنوان اعتبار مجازی به شما ( میلیون10معموال )پس از ثبت نام در سایت، مبلغی تمرین کنیمدر بخش 
ردید، جای اگر بعد از مدتی شما ضرر ک. توان با آن سهام مورد نظر خود را خرید کنیدگیرد که میتعلق می

ر بورس را هم هیچ نگرانی نیست چون شما نه تنها هیچ چیزی از دست ندادید، بلکه تجربه سرمایه گذاری د
. به دست اورده اید

.  کندنیز اهدا میالبته سایت تاالر مجازی هر دوره به افرادی که بیشترین سود را کسب کرده باشند جوایزی
.نیدکآموزید یا کسب میدر نهایت این یک بازی دو سر برد است که هم در سود و هم در ضرر چیزی می
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(irvex.ir)تاالر مجازی بورس ایران 
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(codal.ir)سامانه اطالع رسانی ناشران 
.استبهاداراوراقوبورسسازماننظارتتحتبهاداراوراقناشراناطالع رسانیجامعسامانهکدال،سایت
اوراقکارایوشفافبازارتوسعهوحفظسامان دهی،هدفباوسرمایه گذارانازحمایتبرای

.استشدهتشکیلقانونایناجرایحسنبرنظارتمنظوربهبهادار

بازگشاییوتوقفوضعیتسهم،هرسودبینیپیشتعدیلدربارهکدالسایتسویازمنتشرهاطالعیه های
تشرک)بهاداراوراقناشرانبامرتبطموارددیگرومجامعبرگزاریمالی،هایگزارشمعامالتی،نمادهای

شودمیمنتشرسامانهایندرهستند(بورسدرشدهپذیرفتههای
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(codal.ir)سامانه اطالع رسانی ناشران 

ای از هر  عیههای مرتبط به یک شرکت یا هر نوع اطالتوانید تمام اطالعیهها، میدر قسمت جستجوی اطالعیه
شرکت پذیرفته شده در بورس را جستجو کنید



(fipiran.com)مرکز پردازش اطالعات مالی ایران

تخصصهککسانیبه ویژهسرمایه گذاران،ورودبرایاستمالینهادهایازیکیسرمایه گذاریصندوق های
ق هایصندوانواعبهمربوطاطالعات.ندارندحرفه ایبه صورتمعامالتانجاموبازارتحلیلفرصتیا

.داردقرارسایتایندرسرمایه گذاری



(fipiran.com)مرکز پردازش اطالعات مالی ایران
مقایسهوهااطالعات،گزارشکهباشدمیهاصندوقبخشسایتقسمتترینمهمگفتتوانمی

بهترینقسمتاینبهمراجعهباتواندمیگذارسرمایهفردکهداردقرارآندرگذاریسرمایههالیصندوق
کندانتخابخود،پذیریریسکبهتوجهباگذاریسرمایهبرایصندوقنوع
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مرحله چهارم

طریق خرید و فروش



های خرید و فروش سهامانواع روش

 حضوریخرید و فروش به صورت
 تلفنیخرید و فروش به صورت
 اینترنتیخرید و فروش به صورت
 (آنالین)برخطخرید و فروش به صورت



حضوریو فروش خرید 

د و فرم به صورت حضوری به شعبه کارگزاری مراجعه کنیبایستبرای هر خرید و فروش حضوری می
.مربوطه را پر کنید



تلفنیو فروش خرید 

یافت  و تکمیل برای خرید و فروش تلفنی باید یک بار به کارگزاری مراجعه کرده و فرم مربوط به آن را در
.کنید

ر به  های بعدی خود دیگبعد از آن یک نام کاربری و رمز دریافت خواهید  کرد و برای خرید و فروش
.توانید این امر را تلفنی انجام دهیدمراجعه حضوری نیست و می



تلفنیو فروش خرید 

در سیستم حضوری باید با. ریال خریداری کنیم1340هزار سهم سایپا در قیمت 10فرض کنید میخواهیم 
یریم تا گدادیم اما در روش تلفنی با کارگزار تماس میمراجعه حضوری به کارگزاری این کار را انجام می

.  این خرید را برایمان انجام دهد



اینترنتیو فروش خرید 

ا دریافت  و برای خرید و فروش اینترنتی باید یک بار به کارگزاری مراجعه کرده و فرم مربوط به آن ر
.تکمیل کنید

ر به  های بعدی خود دیگبعد از آن یک نام کاربری و رمز دریافت خواهید  کرد و برای خرید و فروش
.توانید این امر را به صورت اینترنتی انجام دهیدمراجعه حضوری نیست و می



اینترنتیو فروش خرید 

در سیستم . ریال خریداری کنیم3730هزار سهم پاالیشگاه نفت تهران در قسمت 10فرض کنید میخواهیم 
ا ورود به  دادیم اما در روش اینترنتی بحضوری باید با مراجعه حضوری به کارگزاری این کار را انجام می

.  ام دهدکنیم تا کارگزار خرید ما را انجصفحه سامانه معامالت درخواست خود را اینترنتی تکمیل می



آنالینو فروش خرید 

هام را از فرآیندی است که طی آن سرمایه گذار بطور مستقیم خرید و فروش س” معامالت برخط“در واقع 
رمایه گذار به  در معامالت برخط بورس، سفارش ها بعد از ثبت توسط س. طریق بستر اینترنت انجام می دهد

.سیستم معامالتی بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران برای انجام معامله ارسال می گردد



مزیت روش آنالین

.صرفه جویی وقت برای کسانی که وقت مراجعه حضوری را ندارند-1
سرعت عمل در تصمیم گیری-2
عدم محدودیت زمانی و مکانی-3
نقل و انتقال الکترونیکی وجوه-4
امنیت باال  -5
کاهش اختالف بین کارگزار و سرمایه گزار-6


