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

ü بر قیمت سهام چیست؟ نقش عوامل مرتبط با صنعت 
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٢ 

  نقش عوامل مرتبط با صنعت بر قیمت سهام
 کلی یا محیطی را توضیح دادیم و گفتیم که وضعیتعوامل در مقاله قبل اولین دسته از موارد یعنی 

سیاسی و اقتصادي در عرصه داخلی و بین المللی، سیاست هاي پولی و ارزي، بودجه سالیانه دولت 
. در این دتوانند بر قیمت سهام تاثیر بگذارنو قوانین و مقررات از جمله عوامل مهمی هستند که می

بط مرتها یعنی عوامل مقاله می خواهیم در مورد دسته دوم از عوامل اثرگذار بر قیمت سهام شرکت
  صحبت کنیم. با صنعت

 دومین عامل که بر قیمت سهام اثر دارد، عوامل مرتبط با صنعتی هستند که شرکت در آن صنعت
گر خودروسازي، ساختمان و دیکند مثال عوامل مرتبط با صنعت سیمان، پتروشیمی، فعالیت می

  گذارد.هاي فعال در این صنایع تاثیر میموارد به طور خاص بر قیمت سهام شرکت

  اما عوامل مرتبط با صنعت دقیقا چه هستند؟  

ü نحوه قیمت گذاري محصوالت  

گذاري متگذارد نحوه قیهاي فعال در یک صنعت تاثیر مستقیم میاولین عاملی که بر سهام شرکت
هاي خودروسازي بدون دخالت محصوالت آن صنعت است. فرض کنید قیمت محصوالت شرکت

از میزان  گذاراندولت و براساس میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. طبیعتا انتظار سرمایه
هاي خودروسازي در این شرایط متفاوت از زمانی است که دولت با درآمد و سودآوري شرکت

تقیما بر قیمت خودروهاي تولید داخل نظارت کند و قیمت آنها را تعیین کند. بنابراین تنظیم بازار مس
 هاي فعال در آن صنعتتواند قیمت سهام شرکتگذاري محصوالت در یک صنعت مینحوه قیمت

  را تحت تاثیر قرار دهد.

ü   میزان عرضه و تقاضا براي محصوالت  

عرضه و تقاضا براي محصوالتی است که  میزاندومین عامل از مجموعه عوامل مرتبط با صنعت 
در  سازيکنند. به عنوان نمونه رونق صنعت ساختمانشرکت هاي فعال در آن صنعت تولید می

تواند به افزایش تقاضا براي مصالح ساختمانی از جمله سیمان منجر شود و این افزایش کشور می
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افزایش  هاي سیمانی دارد؛سودآوري شرکتتقاضا هم به دلیل تاثیر مستقیم که بر میزان فروش و 
  ها را در بورس به دنبال دارد. قیمت سهام این شرکت

  
ü رقابتی یا انحصاري بودن صنعت  

هاي تولید کننده آن محصول بیشتر تر باشد، امکان سودآوري شرکتهرچه محصول انحصاري
عیین کند. براي محصول خود تتواند هر قیمتی که خواست است. به علت نبود رقیب، تولیدکننده می

به طور طبیعی با ورود رقیب جدید به یک صنعت و افزایش شدت رقابت در آن صنعت از میزان 
کند. بنابراین الزم است ها نیز کاهش پیدا میشود و سودآوري آنها کاسته میانحصار شرکت

زان نظر را از نظر میگذار قبل از خرید سهام یک شرکت وضعیت حال و آینده صنعت مورد سرمایه
  احتمال ورود رقباي جدید و تاثیر آن بر قیمت سهام شرکت به طور کامل بررسی کند. ،انحصار

ü حجم سرمایه گذاري در صنعت  

گیري دولت بر بخش خصوصی در خصوص یک هاي صورت گرفته و جهتگذاريمیزان سرمایه
ر گذاران دشخص کند و به سرمایهانداز آینده آن صنعت را تا حد زیادي متواند چشمصنعت می

هاي فعال در آن صنعت کمک کند. هر اندازه حجم شرکت سهام تصمیم براي خرید یا فروش



                www.mtaghinejad.ir 
 

۴ 

ها در یک صنعت بیشتر باشد به این معنی است که انتظار سودآوري در این صنعت گذاريسرمایه
  بیشتر است.

  
  

ü وضعیت صنایع مرتبط  

 ها در صنایع مختلف، وضعیت صنایع مرتبط با صنعتشرکت یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت سهام
و صنعت  آهنسنگمورد نظر است. براي مثال صنعت فوالد به طور مستقیم با صنایعی مثل استخراج 

ز اصلی ترین مواد اولیه مورد نیا آهنسنگخودروسازي در ارتباط است. به این دلیل که از یک سو 
یگر محصوالت فوالدي به طور مستقیم بر صنایعی مثل خودرو براي تولید فوالد است و از سوي د

سازي به کار برده می شود. پس هرگونه رکود و یا رونق در رشد صنایع قبل و بعد صنعت فوالد 
  هاي فعال در این صنعت را دارد.توانایى تغییر قیمت شرکت
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ü تحوالت فناوري  

بر قیمت سهام حاضر در این صنعت است. سرعت تغییر فناوري در صنایع از دیگر عوامل اثرگذار 
براي مثال سرعت تغییرات فناوري در صنعت ارتباطات بسیار بیشتر از سرعت فناوري در صنعت 

یرات قیمت میزان تغی ،سیمان است. پس هر اندازه سرعت تغییر فناوري در یک صنعت بیشتر باشد
ید گذار هنگام خرهمچنین الزم است سرمایه .شودن صنعت بیشتر میهاي حاضر در آسهام شرکت
هایی که تحول فناوري در آنها بسیار سریع است به این موضوع توجه کند که آیا سهام شرکت

 شرکت مذکور توانایی انطباق سریع با تغییرات فناوري را دارد یا خیر؟

  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت
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