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  در این مقاله می آموزیم:
ü قسمت قبلی 14اي از خالصه 
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٢ 

  قسمت قبلی 14خالصه 

پیدایش واژه بورس پرداختیم وگفتیم واژه بورس اولین بار  ل در ابتدا به تاریخچههاي قبدر قسمت
ه نام فردي ب و فروش در مقابل خانه براي خرید زمانی که مردم ؛در بلژیک استفاده شد 15در قرن 

هایی که مردم در آن خرید و فروش تاریخ به بعد مکانشدند و از آن جمع می واندر بورس
بورس به طور کلی به معنی بازار است اما اولین بورس پس واژه  .ندکردند به بورس معروف شدمی

 17شد در قرن ها انجام میو فروش سهام شرکت ري که درآن خریدرسمی جهان به معنی بازا
  میالدي در آمستردام هلند تشکیل شد .

 آغاز شده بود ولی بورس اوراق بهادار 1315در ایران هم اگرچه مطالعه درمورد بورس از سال 
  سال بعد تاسیس شد . 31یعنی  1346ایران در بهمن 

رید با خ گذارانود که به آن اشاره شد چون سرمایهکارکرد بورس در اقتصاد موضوع دیگري ب
کنند. کمک می هاشرکتهاي پذیرفته شده در بورس عمال به تامین منابع مالی این سهام شرکت

ادي جوامع یی اقتصاقتصادي و در نتیجه شکوفا هايرونق بورس در رونق فعالیت بنگاه بنابراین
 .در بورس وضع شد گذاريسرمایهبه همین دلیل هم قوانین متعددي براي  .بسیار موثر است

  در بورس پرداختیم : گذاريسرمایهمزیت  6پس از آن به 

  کسب سود .1
   گذاریچسرمایهامنیت در  .2
  برخورداري از حمایت قانونی  .3
  حفظ سرمایه در مقابل تورم  .4
  قابلیت تبدیل سرمایه پول نقد  .5
   هاشرکتمشارکت در تصمیم گیري  .6
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اراي پذیران هم داراي مزیت نیست بلکه براي سرمایهگذاران دهمچنین بورس فقط براي سرمایه
  :مزیت است مثل

 امکان تامین سریع و آسان منابع مالی  .1

 برخورداري از معافیت مالی  .2

  اعتماد عمومی  کسب شهرت و .3

  
فاوت که قبال گفتیم ریسک از تو همانطور  صحبت کردیم گذاريسرمایهسپس در مورد ریسک در 

شود و فته میریسک گ ،ان ساده تر به احتمال عدم موفقیتبه بی .شودبینی و واقعیت ناشی میپیش
که آیا  تعیین کنند پذیري خود راگذاري در بورس میزان ریسکسرمایهالزم است که افراد قبل از 

بیشتري هم  )ضرریا  سود(پذیرتر باشد، از بازده هستند یا نه. مثال اگر فردي ریسکریسک پذیر
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۴ 

با  ذاريگسرمایهپذیري کمی دارد، باید سراغ تواند بهره مند شود و کسی هم که قدرت ریسکمی
  .سود تضمین شده برود

  ي کرد :دسته طبقه بند 2را در هاریسکبه طورکلی میتوان 

ü توان با تشکیل سبد سهام از آنها اجتناب کرد که اصطالحا به ریسک هایی که میریسک
 غیر سیستماتیک معروف هستند .

ü توان از آنها اجتناب کرد که یی که کنترلشان تحت اختیار ما نیست و نمیهاریسک
ان این مشورت با متخصصتوان بامطالعه و البته بازهم می.  هاي سیستماتیک هستندریسک
 . را کاهش دادهاریسک

 

  

  همچنین به طبقه بندي دیگري از انواع ریسک هم اشاره شد:

ü ریسک تورم  
ü ریسک نرخ ارز  
ü ریسک نرخ سود  
ü ریسک سیاسی  
ü ریسک مالی  
ü ریسک نقدشوندگی  
ü ریسک تجاري  
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ستقیم وجود م و بازده رابطه در کنار ریسک به مقوله بازده هم پرداختیم و گفته شد که بین ریسک
مین خاطر هم دارند. به ه، انتظار بازده بیشتري پذیرندیعنی افرادي که ریسک بیشتري را میدارد؛ 

  .شودبه بازده، پاداش ریسک هم گفته می

ک از آنجایی که ریس .بازار سرمایه است  ترین دارایی درچنین گفته شد که اطالعات ارزشمندهم
گذاري هم یهسرما، ریسک فاوت کمتر باشدهرچه این ت باشدبینی و واقعیت میتفاوت بین پیش

البته  .توان از اطالعات دقیق و معتبر بهره گرفتکه براي کاهش دادن این ریسک می یابدکاهش می
  این اطالعات باید چند ویژگی مهم داشته باشد:

  عتبر و قابل اتکا باشدم .1

 جامع باشد  .2

 بروز باشد .3

 مرتبط باشد .4

  

  هاي بعد نیز همراه ما باشید! :)در قسمت

  
    آمنه هاشمی                   محسن تقی نژاد نگارنده:

                 


