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  در این مقاله می آموزیم:
ü ها چیست؟ گذاري در بورس براي شرکتایا سرمایهمز  
ü  ها تمایل دارند سهام خود را در بازار بورس عرضه کنند؟چرا شرکت 
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٢ 

  هابراي شرکت گذاري بورسمزایاي سرمایه

  در قسمت قبل مزایاي سرمایه گذاري در بورس براي سرمایه گذاري را تشریح کردیم: 
  

ü کسب درآمد  
ü گذاريامنیت و شفافیت در سرمایه  
ü حفظ ارزش پول در مقابل تورم  
ü قابلیت نقدشوندگی سرمایه  
ü هاامکان مشارکت در نحوه اداره شرکت  

ها در بورس سهام آنهایی که دارند یعنی شرکتدر طرف دیگر ماجرا شرکت هاي بورس قرار 
  شود.داد و ستد می

اي خواهان : پذیرش در بورس براي شرکت ها چه مزیتی دارد و شرکت ها با چه انگیزهسوال
ي سهامشان در بورس هستند آن هم در شرایطی که پذیرفتگان ملزم به انجام کارهایی از عرضه

، رسیدگی دقیق به حساب هاي مالی و... جمله: لزوم اطالع رسانی مستمر و شفاف به سهامداران
  می شوند؟

  را بررسی می کنیم: در بورس عمده پذیرش شرکت هادر ادامه سه مزیت 

  

ü :امکان تأمین آسان منابع مالی  

 عموالم براي گسترش فعالیت خود به منابع مالی جدید نیاز دارند؛ این منابع مالی شرکت ها معموال
 مین مالی از طریق استقراضطریق عرضه سهام تأمین می شود. تا از طریق استقراض از بانک یا از

  مشکالت زیادي دارد. 
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د به م می کند در اولین قدم باید طرح خوتأمین مالی از بانک تقاضاي واتصور کنید شرکتی براي 
همراه تقاضا براي دریافت وام به بانک ارسال کند. بانک پس از بررسی کارشناسان خود را براي 

و ارزیابی به محل اجرا طرح می فرستد. در صورتی که هیچگونه مشکلی از نظر کارشناسان  بازدید
و بعد از  کندبانک وجود نداشته باشد بانک اسنادي را براي باز پرداخت وام از شرکت مطالبه می

شود. البته شرکت بعد از دریافت وام باید مطابق ت و مراحل قانونی وام پرداخت میانجام تشریفا
ستقیم و هاي مه بر نیاز به زمان زیاد نیازمنديرا پرداخت کند این فرآیند عالو قساطشرایط بانک ا

ل با سود باال که فشار بسیار زیادي بر شرکت تحمی قساطغیرمستقیم زیادي دارد از جمله پرداخت ا
  کند.می

  
کافی است  اما روش دیگر تأمین مالی عرضه سهام است که بسیار آسان است. در این روش

 گذاران عملکرد و آینده قابل قبولی داشته باشد. درسرمایه شرکت در بورس پذیرفته شود و براي
رسد و می این صورت با عرضه سهام جدید شرکت در بورس این سهام به سرعت به فروش

ه ت نکشرکت می تواند راحت و سریع  تأمین مالی مورد نیاز خود را تأمین کند. به این ترتیب شر
رکت ه در سود و زیان با شداران دارد کبه نام سهامکند بلکه شرکایی تنها اقساطی را پرداخت نمی

  شوند. سهیم می
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۴ 

ü :دریافت معافیت مالیاتی  

کنند بخشی از درآمد خود را در قالب هایی که در کشور فعالیت میبراساس قانون تمام شرکت
، بودیم به سبب نقش موثر بورس در رونق اقتصاديمالیات به دولت می پردازند. همانطور که گفته 

براي  ها معافیت مالیاتیه شده است یکی از آنقوانین و مقررات متنوعی براي بورس در نظر گرفت
ر تهاي بورسی است یعنی شرکت هایی که سهامشان در بورس خرید و فروش می شود کمشرکت

  . کندکاهش و سود آنها افزایش پیدا می نه آنهاپردازند و بنابراین هزیها مالیات میاز سایر شرکت

  ها جهت کسب شرایط الزم براي حضور در بورس می شود.این مزیت سبب تالش شرکت

  

ü :کسب اعتماد و شهرت عمومی  

 ايشرایط ویژه ها باید دارايشرکتشود و به هر شرکتی اجازه عرضه سهام در بورس داده نمی
 آوري آن در آینده برايو امید به سود سهامی عام باشد، سود آورباشند. براي مثال شرکت باید 

آن شرکت وجود داشته باشد، مدت مشخصی از زمان فعالیتش گذشته وعملکرد قابل قبولی داشته 
ه گذاران بباعث اعتماد سرمایه باشد، حداقل سرمایه معینی داشته باشد و... . چنین شرایطی

هام گذاران به خرید ساعتماد است که باعث تمایل سرمایهاین شود. هاي فعال در بورس میشرکت
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اي ه. به عالوه چون شرکتهاي بورسی می شودورس و به دنبال آن توسعه شرکتآن شرکت در ب
ده مثل دهنها از شفافیت و عملکرد بهتري برخوردارند نهادهاي وامبورسی در مقابل بقیه شرکت

گذارند. همچنین شرکت هاي پذیرفته شده در بورس از میها نیز این شرکت را در اولویت نکبا
شرایط اطالع رسانی و تبلیغاتی مناسب تري برخوردارند زیرا اطالعات آن ها از طریق رسانه و 

  مستمر به مردم اعالم می شود که این موضوع امتیاز ویژه اي است.

  

  هاي بعد ما را همراهی کنید! :)قسمت در
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