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  در این مقاله می آموزیم:
ü گذارند؟چه عواملی بر قیمت سهام تاثیر می 

ü نقش عوامل محیطی بر قیمت سهام چیست؟  
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٢ 

  عوامل موثر در قیمت سهام
ود، به شکه در بورس معامله میدر قسمت قبل ضمن معرفی سهام به عنوان مهم ترین ورقه بهاداري 

   پرداختیم. اجاره وراقمشارکت و ا وراقمقایسه آن با ا

خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که چه عواملی می تواند بر قیمت سهام تأثیر میدر این قسمت 
  گذارند؟

  به طور کلی سه دسته عوامل می توانند قیمت سهام شرکت را تحت تأثیر قرار دهند:

ü (محیطی) عوامل کلی 
ü کندعوامل مرتبط با صنعتی که شرکت در آن فعالیت می 
ü عوامل درونی شرکت 

 

  یا محیطی عوامل کلی
منظور از عوامل محیطی، عواملی هستند  عوامل محیطی هستند. اولین عامل اثرگذار بر قیمت سهام
ین ا دهند.ها هستند ولی ارزش سهام آنها را تحت تأثیر قرار میکه کامال خارج از اختیار شرکت
   شوند:عوامل به چند دسته کلی تقسیم می
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ü وضعیت اقتصادي و سیاسی 
 وضاعبات اا عدم ثثبات ییکی از عوامل بیرونی که می تواند قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد 

در عرصه داخلی و بین المللی هست. آرامش فضاي اقتصادي و سیاسی  اقتصادي و سیاسی
کند کشورها به این دلیل که زمینه تداوم فعالیت هاي رو به رشد بنگاه هاي اقتصادي را فراهم می

انند به توها می کند که با خرید سهام شرکتمی یجادگذاران ااین اطمینان خاطر را هم براي سرمایه
  سود قابل قبولی برسند.

ü سیاست هاي کالن پولی، مالی و ارزي 
 ،یکی دیگر از عوامل اساسی که می تواند در سودآوري و در نتیجه قیمت سهام تاثیر بگذارد

هاي دولت در حوزه مالی، پولی و ارزي کشور است. براي مثال در صورت افزایش نرخ سیاست
کند، با افزایش سودآوري ارز،  شرکتی که اغلب محصوالت خود را به خارج از کشور صادر می

  کند. افزایش پیدا می شود؛ به این دلیل که درآمد فروش آنمواجه می

نند کاز خود را از خارج کشور تامین میه مواد اولیه مورد نیهایی که بخش عمدابل شرکتدر مق
شوند و ارزش سهام آنها تحت تاثیر ها و در نتیجه کاهش سودآوري مواجه میبا افزایش هزینه

هد هاي اقتصادي را کاهش دگیرد. همچنین اگر دولت نرخ سود تسهیالت اعطایی به بنگاهقرار می
میزان  کند وها کاهش پیدا میبرساند، طبیعتا هزینه تأمین مالی بنگاه ٪5به  ٪10مثال سود وام را از 

  کند. سودآوري و در نتیجه ارزش سهام آنها افزایش پیدا می
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۴ 

ü بودجه ساالنه کشور 
 یري دولتگجهتیکی دیگر از موارد، تعیین بودجه سالیانه کشور است. تعیین بودجه در واقع 

ه صنعت براي توسع يامثال اگر دولت در بودجه سالیانه برنامه گستردهدر طول سال را نشان می دهد. 
شد قابل گیرند و رپتروشیمی در نظر بگیرد، شرکت هاي فعال در این بخش تحت تأثیر قرار می

دهد هاي پتروشیمی را افزایش میشرکت کنند. همین موضوع افزایش تقاضا خرید سهامتوجهی می
  شود.ام آن شرکت میکه موجب باال رفتن ارزش سه

  

ü  قوانین و مقررات  

هاي پتروشیمی قوانینی وضع شود. این فرض کنید براي صادرات برخی از محصوالت شرکت
گذارد؛ چون هاي صادر کننده محصوالت پتروشیمی تاثیر منفی میتصمیم بر قیمت سهام شرکت
  یابد.  هزینه هاي شرکت افزایش می

  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت

  

  

     فاطمه نمازي                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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