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  در این مقاله می آموزیم:
ü گذاري در بورس چیست؟ (قسمت اول)مزایا سرمایه  
ü  ؟توان در بورس کسب درآمد کرداز چه طرقی می 
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٢ 

  گذاري بورسمزایاي سرمایه

در  بسزایی شتواند نقجامعه در بورس مییه گذاري افراد در قسمت هاي قبل گفتیم که سرما
ت ها هاي اقتصادي براي توسعه فعالیزیرا منابع مالی مورد نیاز بنگاه ؛رونق اقتصادي داشته باشد

ال زایی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را به دنبالغدر نتیجه رونق کسب وکار، اشت و تامین شده
هاي متعدد سرمایه یا چه دلیلی دارد در بین گزینه د؟الت چه نفعی داراماما براي ما این مع .دارد

  بورس انتخاب شود؟گذاري 

ü  رآمد:دکسب  

ر د يگذاراگر سرمایه .گذاري کسب سود و درآمد استاز اهداف اصلی هر فرد در سرمایه یکی
  بورس با دقت و آگاهانه باشد از دو طریق ما را به این هدف می رساند:

  افزایش قیمت سهام .2     دریافت سود نقدي .1

د در صورتی که شرکتی که شما سهامش را خریداري می کنی :دریافت سود نقدي •
بر  . وردآنه مقدار قابل توجهی سود بدست میآوري داشته باشد سالیاعملکرد موفق و سود

ی که داران؛ به عبارتی سهامداران آن شرکت استسهامسود شرکت متعلق به  ،اساس قانون
ها تالبته شرک .خود در سود شرکت سهیم هستند را دارند به میزان سهمسهام یک شرکت 
دهند چون ممکن است براي توسعه فعالیت ا به سهامداران تخصیص نمیهمه سود خود ر

کنند و یمداران تقسیم ابراین بخشی را بین سهامهاي شرکت نیاز به پول داشته باشند؛ بن
کنند. به سودي که ساالنه بین صرف می اي شرکتهاي توسعهبخشی را هم در فعالیت

هاي بعدي .(در قسمتگویند  DPSتقسیم می شود سود نقدي یا به اصطالح   دارانسهام
 درباره این اصطالح مفصل توضیح خواهیم داد)

تومان  150شرکتی را در نظر بگیرید که ارزش هر سهم آن  باال رفتن قیمت سهام:  •
ود نقدي به س %10تومان شود در واقع  15اگر در پایان سال مالی سود هر سهم  .باشد

  .شوداما درآمد سهامداران فقط به سود نقدي محدود نمی ؛سهامدارانش داده است
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ن ید سهام آگذاران براي خررد خوبی داشته باشد تمایل سرمایهزمانی که یک شرکت عملک 
خرید سهام  بابتگذاران حاضر هستند تا مبلغ بیشتري را هپس سرمای .رودشرکت در بورس باال می

یمت افزایش ق رکت در بورس افزایش پیدا می کند.پس قیمت سهام آن ش .آن شرکت بپردازند
  .شودداران آن شرکت میسهامسهام در بورس باعث افزایش درآمد و دارایی هاي 

  
تومان بود در پایان سال مالی به  150در مثال قبلی فرض کنید قیمت سهام آن شرکت که پارسال  

 اینکه شرکت عالوه بر دارانسهام ،افزایش %30تومان برسد یعنی  195 علت عملکرد موفق به 
هم از محل افزایش سهام شرکت سود بدست آوردند یعنی  %30سود نقدي دریافت کردند  10%

 هایشان درهاي که سهامباید توجه کرد شرکت سود بدست آورده اند. البته %40ل در طول یکسا
اما  ؛ایران باشند موفقبورس خرید و فروش می شود همگی باید از شرکت هاي بزرگ، معتبر و 

باید موقع خرید اطالعات  دارانسهامهر شرکت عملکرد سودآوري خاص خود را دارند و 
  بتوانند درآمد قابل قبولی داشته باشند.شرکت را دقیق بررسی کنند تا 

گذار باید بداند که آیا دریافت سود نقدي سالیانه برایش اهمیت دارد یا اینکه با دید بلند سرمایه 
  مدت بیشتر تمایل به افزایش ارزش سهام خود دارد؟ 

افت کنند دری براي مثال بازنشستگان که ترجیح می دهند سود سالیانه و مستمر براي مخارج خود
هایی را انتخاب کنند که سیاست توزیع سود نقدي بیشتري را دارد اما بهتر است سهام شرکت
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۴ 

که دوست دارد ارزش سهامش در چند سال آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد سهام  نیجوا
از ی توان ماي در پیش گرفته است. این موضوع را را انتخاب می کند که سیاست توسعهشرکتی 
  شوید. متوجههاي گذشته شرکت سیاست

  
  

  .هاي بعدي مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفتبقیه مزایا در قسمت

  هاي بعد همراه ما باشید! :)در قسمتپس 

  

     فاطمه نمازي                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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