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  در این مقاله می آموزیم:
ü دومگذاري در بورس چیست؟ (قسمت مزایا سرمایه(  
ü  گذاري در بورس امن است؟آیا سرمایه 

ü هاي بورسی قابل مشاهده است؟آیا تمام اطالعات شرکت 
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٢ 

  گذاري بورسمزایاي سرمایه

  :گذاري در بورس را بررسی می کنیمسرمایهدر این مقاله ادامه مزیت هاي 

ü گذاري امنیت و شفافیت در سرمایه  

گذاري در کاري می توانید سرمایه خود را در یک سال چند رض کنید فردي ادعا کند با سرمایهف
ه پول خود را کمطلع نباشید مثال ندانید  گذاريسرمایهبرابر کنید ولی شما از جزئیات و کیفیت این 

آیا شرعی و قانونی است یا نه؟ آیا فرد مدعی فرد مطمئنی  گذاري می کنید ؟در چه کاري سرمایه
  ... و  هست؟

  .احتماال پاسخ اکثر شما خیر است هستید؟ گذاريسرمایهآیا حاضر به 

و برخورداري  گذاريرمایهسامنیت در  ،در بورس گذاريسرمایهیکی از مهم ترین مزایاي 
 .تی بورس در اقتصاد اشاره کردیماز حمایت قانون است.  در مقاالت قبل به نقش حیا گذارسرمایه

 گذاشته شده است که موجب امنیت گذارانسرمایهبه همین دلیل قوانینی براي حمایت از بورس و 
  می شود.  گذاريسرمایه

 و این شرکت در پایان سال بابورس خریداري کند  براي مثال اگر فردي سهام شرکت الف را در 
وجود تصویب سود نقدي از پرداخت سود در مهلت مقرر خودداري کند سهامدار می تواند از 

شرکت الف شکایت کرده و سود خود را دریافت کند، یا مثال شرکت هایی که سهامشان در 
می شود موظف هستند تا اطالعات مالی یا عملکردي خود را به صورت  بورس خرید و فروش

با شناخت کافی درباره  گذارانسرمایهمنتشر کنند تا  )codal.irبر روي سایت کدال ( مستمر
 تدر صورتی که شرکتی طبق قوانین و مقررا. خرید یا فروش سهام آن شرکت تصمیم گیري کند

اطالعات خود را منتشر نکند اعضاي هیئت مدیره شرکت مسئول بوده و باید پاسخگو مراجع 
  قانونی باشند.
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اگر چه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس شرکت هاي بزرگ و معتبري هستند و عموما گرفتار 

راي ب گذار تمهیداتی براي ایجاد امنیت سرمایهی نمی شوند اما در عین حال قانونچنین مشکالت
د شوشان در بورس خرید و فروش میهایی که سهاماران اندیشیده است. هم چنین شرکتدسهام

جهت بررسی به بورس اعالم  ها و...مهم اعم از اطالعات مالی، برنامهموظف اند که تمام اطالعات 
همچنین  .داران ارسال می کنددر براي اطالع سهام این اطالعات را، کنند. بورس پس از بررسی

 ،آخرین وضعیت معامالتشان در بورسبورس به صورت لحظه اي کلیه اطالعات مربوط به 
میزان خرید و ، وجود براي هر یک از سهاممتقاضا و  میزان عرضه، قیمت سهام

  . دنکمی منتشر )tsetmc.comسایت (ق یو... از طر روي سهام فروش صورت گرفته بر
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۴ 

؛ گیري کنندنسبت به خرید یا فروش سهام تصمیممی توانند با تحلیل این اطالعات  گذارانسرمایه
نه در شرایط عادال گذارانسرمایهیاد می شود باعث شده  ساین موضوع به عنوان شفافیت در بور

  کنند. گیرياز نظر دسترسی به اطالعات تصمیم و یکسان

  دانست. شفافکامال  گذاريسرمایهتوان یک در بورس را می گذاريسرمایهدر نتیجه 

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

  هاي بعد همراه ما باشید! :)در قسمتپس 
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