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  در این مقاله می آموزیم:
ü ؟ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک چیست  
ü  گذاري در بورس را کم کرد؟توان ریسک سرمایهچگونه می 

  

  



                www.mtaghinejad.ir 
 

٢ 

  هاانواع ریسک

  دو دسته تقسیم می شود: هریسک در یک طبقه بندي کلی ب

ü 1سیستماتیک(غیر قابل اجتناب هاي.ریسک(  
ü 2سیستماتیک)( غیر قابل اجتناب هاي. ریسک 

  

  (غیرسیستماتیک) ي قابل اجتنابهاریسک

از برخی از  توان با استفادههایی هستند که میسیستماتیک یا قابل اجتناب ریسکهاي غیرریسک
  ها اجتناب کرد.روش ها ازآن

ها ناشی از خصوصیات شرکت هستند؛ مثال اگرمدیریت شرکت ضعیف باشد این دسته از ریسک
  در رقابت با رقبا به خوبی فعالیت نکند. نتواند شرکتیا 

ي قابل اجتناب باشد که البته اغلب منشأ داخلی دارند و هاریسکهمه این موارد می تواند نمونه از 
  باشند.فعالیت هاي داخلی شرکت می وابسته به

رد  ها تا حد زیادي کنترل کروش ها وچون می توان با استفاده از تکنیکرا هاریسکاین دسته از  
  .نامندمی (سیستماتیک) ي قابل اجتنابهاریسک
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  (سیستماتیک) ي غیرقابل اجتنابهاریسک

در کنترل  شرکت نیز و  گذار نیستتند که کنترل آنها در دست سرمایهیی هسهاریسکآن دسته از 
) گفته سیستماتیک(اجتنابقابلهاي غیرریسک ها،از ریسکبه این دسته . آنها نقش زیادي ندارد

  شود.می

 رخ تورمتغییرات ن ،هاي کالن اقتصادي، افزایش یا کاهش نرخ ارزسیاستتغییر در 
  .و در قیمت سهم تأثیر دارند اجتناب هستند غیرقابلي هاریسک از دسته و ...

مرغ همه تخم"جود داردکه  از  ضرب المثل یک تئوري در بورس و  هاریسکبراي کنترل این 
  الهام گرفته شده است." هایت را در یک سبد نچین

  
دسته از  نام دارد.طبق این تئوري براي کنترل این تئوري سبد (تئوري پورتفولیو)این تئوري، 
باید به جاي سرمایه گذاري در یک یا چند سهم خاص سبد سهامی شامل سهم شرکت  هاریسک

هایی مههاي مختلف تشکیل داد و حتی متخصصان بازار سرمایه توصیه می کنند در این سبد س
  فاقد ریسک مانند اوراق بهادار نیز  جاي داده شوند.
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۴ 

  شود.ل میمار ریسک کمتري را متحگذتر باشد سرمایهگذاري متنوعایهبنابراین هرچه سبد سرم

البته   .ی کاهش دادهتوجي قابل اجتناب را تا حد قابل هاریسکها می توان با استفاده از این روش
ن گذار با آیی که سرمایههاریسکاي از قسمت عمده قابل اجتنابهاي غیريهاریسکبا کاهش 

  مواجه است از بین می رود.

 .توان به آن نپرداختاساسی است که نمی س یک موضوعربه هرحال موضوع ریسک در بو

  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت

  

  

  

   مرجان انیسی                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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