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  در این مقاله می آموزیم:
ü تفاوت سهام با اوراق درآمد ثابت (مانند اوراق مشارکت) چیست؟  
ü هاي سهامی عام و خاص چه تفاوتی دارند؟شرکت 
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٢ 

  سهام چیست؟
اره اج وراقگفتیم که ا .اجاره صحبت کردیم وراقمشارکت و ا وراقهاي قبل در مورد ادر قسمت

 چون بازده معین و تضمین شده ؛آیندبهادار به حساب می وراقرین اتریسکو مشارکت جزء کم
  .شودنصیب سرمایه گذار می

  سهام: بهادار صحبت کنیم وراقدر مورد یکی دیگر از ا خواهیممی حال

بیشترین حجم معامالت در بورس به معامالت سهام اختصاص دارد که حتی برخی به بورس، بازار 
اره مشارکت و اج وراقگذاران با علم بر این که سهام نسبت به اگویند. خیلی از سرمایهمیسهام 

اید ش .ددهنبهادار ترجیح می وراقریسک بیشتري دارد ولی باز هم خرید و فروش سهام را به سایر ا
مهم ترین دلیل این عالقه رابطه بین ریسک و بازده باشد یعنی خریداران سهام با پذیرفته ریسک 

  .بیشتر انتظار بازده بیشتري دارند

  سهامدار کیست؟ سهم چیست؟سوال اصلی اینجاست:  اما 
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  سهم و سهامدار 
  .از یک دارایی است مالکیت فردبیانگر میزان سهم 

این فرد مالک د ر باشاگر متعلق به یک نف .یک میلیارد تومان را در نظر بگیریداي با سرمایه کارخانه
هم ین صورت سر به مقدار مساوي مالک کارخانه شوند در انف آید. اگر چهارکارخانه به حساب می

ین ب حاال فرض کنید مالکیت این کارخانه یک میلیاردي .است هرکدام از کارخانه یک چهارم
در این صورت میزان مالکیت هر کدام از این افراد در  .مساوي تقسیم شود ر به صورتنف 1000

  .باشداز کارخانه برابر با یک میلیون تومان می سهم هر فردکارخانه یا به تعبیري 

   شود.این شرکت اطالق می سهامداربه هر کدام از این افراد 

  هاي سهامیشرکت
به  شود و هرکدام از صاحبان سهامسهام تقسیم میشرکت سهامی یعنی شرکتی که  سرمایه آن به 

هیم س ود و زیان حاصل از فعالیت شرکت،در شرکت مسئولیت دارند و در س ،میزان سهمی که دارند
نفر  1000اي که در مثال قبل گفتیم در واقع یک شرکت سهامی است که در آن کارخانه هستند.
 هايرکتشر تاریخچه بورس گفتیم که در اصل اگر به خاطر داشته باشید د .دار آن هستندسهام

سهامی زمانی شکل گرفتند که بازرگانان به این نتیجه رسیدند براي تأمین منابع مالی مورد نیاز کسب 
مروزه ا(که  بین گروهی از افراد تقسیم کسب و کار را و کارشان، سود و زیان مالی حاصل از این

  .کنندشود) سهامدار نامیده می
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۴ 

  سهامی به دو دسته تقسیم می شوند: هايشرکت

ü هاي سهامی خاصشرکت 
ü هاي سهامی عامشرکت 

 

  شرکت سهامی خاص 
راین سهام و بناب کنندگذاران شرکت تأمین میشرکتی است که همه سرمایه آن را مؤسسان و بنیان

  شود. آن براي عموم عرضه نمی

  

  شرك سهامی عام
موم عشرکت سهامی عام شرکتی است که بخشی از سرمایه مورد نیاز آن از طریق عرضه سهام براي 

ها در بورس این است که سهامی شرکتترین شروط عرضه سهام از مهم یکی .شودمردم تأمین می
  د.نعام باش

   

ه سهام ب راجعهاي سهامی تا حدي آشنا شدیم. الزم است چند نکته ا اینجا با مفهوم سهام و شرکتت
  هاي سهامی بیان کنیم :و شرکت

ü راقومشارکت و ا راقبهادار با درآمد ثابت مانند او وراقویژگی مهمی که سهام را در برابر ا 
رش ي پذیزادر ا امکان کسب سود بیشترکند، گذاران جذاب میاجاره براي سرمایه

ت خوبی باشد و سهام شرکریسک باالتر است؛ چون اگر سرمایه گذار انتخاب مناسبی داشته 
ت اجاره بدس وراقمشارکت و ا وراقتواند بازده باالتري در مقایسه با امی ،را انتخاب کند

  بیاورد.
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ü  به هیچ عنوان ریسک ویژگی ذاتی سهام است؛ پس خرید و فروش سهام به افرادي که
 وراقر ات دمثال بهتر اس .شوداي به پذیرش ریسک ندارند توصیه نمیتوانایى و یا عالقه

 گذاري کنند. مشارکت واجاره سرمایه وراقبهادار با درآمد ثابت مثل ا

  

ü ختیار بلکه به میزان سهمی که در ا ؛دارندگان سهام صرفا در سود و زیان شرکت سهیم نیستند
ل از خرید قب انرگذا. بنابراین الزم است سرمایهدارند در قبال تعهدات شرکت مسئول هستند

ته را هم البته این نک .سهام یک شرکت به صورت کامل وضعیت آن شرکت را بررسی کنند
 اغلب .شودها در بورس معامله میهایی که سهام آنشرکت که باید در نظر گرفت

اما به هرحال این  .بزرگ، سودآور و داراي شرایط عمومی مناسب هستند هايشرکت
  لیل شرکت در هنگام خرید و فروش سهم شود.موضوع نباید موجب عدم تح

 

  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت
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