
 داراي لینک هستند دارآبی رنگ و زیرخطمطالب              )1اصطالحات رایج در بورس ( – 44 قسمت
 

  در این مقاله می آموزیم:

  
ü  1(اصطالحات رایج در بازار سرمایه(  
ü (پورتفوي)بازار خرسی و گاوي ، انواع مجامع در بورس، تئوري پورتفولیو 
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٢ 

  تئوري پرتفولیو(پورتفوي)
ز یتکوگذاري توسط مارسرمایه این تئوري. باشدمیپورتفولیو در زبان فرانسوي به معناي سبد 

)Markovits تحت عنوان انتخاب سبد سهام معرفی شد. 1952) در سال 

یسک خرید ار کمتر از ربسی ریسک خرید سبد سهام با توزیع مناسب   نظریه این اساس بر 
  به دلیل اینکه ریسک سهام مختلف مستقل از یکدیگر است. .تک سهم است

  1بازار خرسی و گاوي چیست؟

اده، شوند. به عبارت ساین دو واژه براي مشخص کردن روند کلی بازار سرمایه به کار گرفته می
است.  »بازار گاوي«گویند هنگامی که بازار رو به رشد باشد و قیمت سهام روندي صعودي دارد می

حالی است که اگر قیمت سهام روندي نزولی داشته و رکود در اوضاع اقتصادي حاکم شده  این در
  تواند روند بازار را توضیح دهد.نامی است که می» بازار خرسی«باشد، 

  مجمع چیست ؟
  گویند. نفعان یک شرکت سهامی مجمع میبه گردهمایی سهامداران و ذي

است و اگر یک شرکت سهامی  موضوع خاصگیري در مورد یک اهداف همه مجامع تصمیم
  نفعان در مورد این تصمیم با خبر شوند و نظر خود را اعالم کنند.عام باشد باید تمامی ذي

  انواع مجامع 
  :شوندمیشرکت ها به چند دسته کلی تقسیم  مجامع عمومی

 العادهبه طور فوق عادي مجمع عمومی •
 العادهمجمع عمومی فوق •
 ساالنهمجمع عمومی عادي  •

                                                           
 روزنامه دنیاي اقتصاد ١
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  مجمع عمومی چیست ؟
  د.شوتشکیل می نفعانو ذي مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام

ر گیري، دالزم جهت تصمیم زم براي تشکیل مجمع عمومی و آرامقررات مربوط به حضور عده ال
 !معین خواهد شد، مگر در مواردي خاص اساسنامه شرکت

ی مجمع عمومو  مجمع عمومی عادي: ترتیب عبارتند ازهاي سهامی به تمجامع عمومی شرک
  .العادهقفو

  مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده
در صورت تقاضاي (شرکت به دعوت رئیس هیأت مدیره  العادهمجمع عمومی عادي به طور فوق
  ود.شمیتشکیل  )کتبی یک سوم اعضاي سازمان

 اطالع کارگزاران بورسباید  روز تمام پیش از تاریخ تشکیل، 3دست کم  عآگهی تشکیل این مجم
 .رسدب
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۴ 

  مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و هاصالح یا تغییر مواد اساسنام ی چون موضوعات

 .العاده قابل رسیدگی استفقط در مجمع عمومی فوق انحالل شرکت

 )1+%50( از نصف سهامی که حق رأي دارندالعاده دارندگان بیش در مجمع عمومی فوق
 در جلسه رسمی دو سوم آراء حاضرباید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت 

 .معتبر خواهد بود

یئت ههاي خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هرگاه شرکت براي توسعه فعالیت
د بررسی و العاده مورمدیره، سهامداران شرکت افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق

 .دهندگیري قرار میرأي

  
  مجمع عمومی عادي ساالنه

هاي مالی شرکت، رسیدگی به رسیدگی به صورتمجمع عمومی عادي ساالنه براي 
، تشکیل هامصاحبان س گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین

 .شودمی

 .تبینی شده اسو در زمانی است که در اساسنامه پیشسالی یکبار زمان تشکیل این مجمع 

هاي دعوت صاحبان سهام براي تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه
  .کثیراالنتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید
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 .است روز 40حداکثر و  روز 10حداقل شر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع فاصله بین ن

  
  

  چگونه متوجه شویم که مجمع سهم مورد نظرمان کی و کجا تشکیل می شود؟

  توان متوجه شد:از سه طریق می

(که در مجمع عمومی سالیانه این روزنامه انتخاب می  هاي کثیراالنتشارروزنامه •
  گردد)

    سایت رسمی سازمان بورس •
 سایت کدال •

البته باید توجه داشت که چند روز قبل از برگزاري مجمع با اعالم ناظر بازار سهم توقیف می شود 
ل هد داشت.لذا چند روز قبو دیگر امکان معامله (تا بعد از برگزاري مجمع و بازگشایی سهم) نخوا

  .به پیام هاي ناظر بازار در سایت بورس توجه کنید حتما حتمااز مجمع 
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۶ 

  به عکس زیر توجه کنید:

  
  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت

  

     الناز رضایی                            محسن تقی نژاد نگارنده:

             

http://www.mtaghinejad.ir

