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آشنایی با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

مقدمه

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری است و این مهم نیز مستلزم
تجهیز منابع مالی بلندمدت از طریق بازارس��رمایه اس��ت .وجود بورساوراقبهادار،
قدرتمند و توسعه یافته  ،عالوه بر افزایش کمی حجم سرمایه گذاری و ارتقایکیفیت
آنها ،موجبات افزایش رشد و توسعه پایدار و درونزای اقتصادی را نیز فراهم میآورد.
از سوی دیگر اقتصاد ایران در وضعیت فعلی ،شرایط حساس و مهمی را پشت سر
میگذارد .ابالغ سیاس��تهای کلی اصل  44قانون اساس��ی از سوی مقاممعظمرهبری،
ت�لاش کلیه مس��ئولین رده باالی کش��ور در ای��ن رابطه و تصویب قان��ون (اجرای
سیاستهای کلی اصل  44قانوناساسی) که در تاریخ  86/11/8توسط مجلس شورای
اسالمی تصویب و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تأیید قرارگرفت،
بیانگر اهمیت بسیار زیاد این موضوع است .نکتهی مهم تأیید این قانون بر واگذاری
ش��رکتها از طریق بورس است که در این راستا واگذاری کلیهی تصدیهای دولتی
در مواردخارج از صدر اصل  44قانون اساس��ی تا پایان برنامه پنجم توس��عه ،عرضه
حجم بسیار باالی سهام بنگاههای دولتی و نیز قیمتگذاری سهام پایه بنگاهها از طریق
بورس وظیفهی س��نگینی برعهدهی بورس نهادهاس��ت و قطع ًا بدون داشتن بورسی
قوی که بتواند از طریق تجهیز پساندازها و جذب نقدینگی به این کار سامان بخشد،
امکانپذیرنخواهد بود.
تاریخچه فعالیت شرکت

ش��رکت کارگزاری بانک ملی ایران (س��هامی خاص) در س��ال  1381با س��رمایه
1,000میلی��ون ريال به ثبت رس��ید .افزایش حج��م معامالت و توس��عه ابزارهای
قابلمعامله در بازارسرمایه از یک طرف و توسعه مجموعه خدمات شرکت کارگزاری
از طرف دیگر ،موجب شد هیأت مدیره شرکت کارگزاری ،درصدد افزایش سرمایه
برآید و با ثبت سرمایه  200میلیارد ريالی نقطه عطفی را در کارنامه خود ثبت نماید.
خط مشی شرکت

ش��رکت کارگزاری بانک مل��ی ایران ارائهدهن��ده خدمات کارگ��زاری در بورس
اوراقبهادار ،فرابورس ،ب��ورس کاال ،معامالت قراردادهای آتی و معامالت آنالین با

الف
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اس��تقرار سیس��تم مدیریت کیفیت ایزو  2000 - 9001با محور قراردادن افزایش
سطح فعالیتهای کارشناسی پرسنل و بهبود مستمر فعالیتهای خویش ،اهداف زیر
را مدنظر قرارداده است:
• جلب اطمینان و افزایش هرچه بیشتر رضایت مشتریان در کلیه خدمات ارائهشده
• افزایش فعالیتهای ورود به بخشهای جدید بازار سرمایه
• ارتقای سطح دانش مهارتهای نیروی انسانی
• افزایش تنوع ارائه خدمات به مشتریان
فعالیت های اصلی شرکت

الف  :خدمات کارگزاری ،کارگزاری/معاملهگری و بازارگردانی

• معامله اوراق بهادار از قبیل س��هام ،اوراق مشارکت ،حق تقدم خرید سهام ،اختیار
معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به حساب خود
• بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کاالهای پذیرفتهشده
• معامالت کاالهای پذیرفتهشده برای دیگران و به حساب آنها
ب  :خدمات مالی و مشاورهای
• نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
• مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری
• بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
• سبدگردانی اختصاصی اوراق بهادار
• مش��اوره عرض��ه و پذیرش اوراق بهادار یا کاال در هری��ک از بورسها و بازارهای
خارج از بورس
مشاوره درزمینه های زیر:

الف -ادغام  ،تملک  ،تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها
ب -خرید  ،فروش یا نگهداری اوراقبهادار
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ج -روش فروش و عرضه اوراق بهادار
د -قیمتگذاری اوراق بهادار
ه -طراحی و تشکیل نهادهای مالی
و -طراحی اوراق بهادار
ز -مدیریت ریسک
ح -سرمایهگذاری
ل -تعهد پذیرهنویسی
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دفاتر شرکت کارگزاری بانک ملی در شعب بانک ملی

شعبه مرکزی:

خیابان فردوسی جنوبی ،پالک138

شعبه مهرملی:

تلفن 60993201 :

بل��وار میرداماد ،روبروی اداره مالیاتی ش��مال ش��هر تهران ،جنب س��اختمان نگین
تلفن 23583152 :

شعبه حافظ (بورس اوراق بهادار):

خیابان حافظ ،ساختمان بورس اوراق بهادار

شعبه استاد معین:

خیابان آزادی ،ابتدای خیابان استاد معین

شعبه باغ فردوس:

تلفن66710599 :

تلفن66195636 :

خیابان ولیعصر ،ایستگاه باغ فردوس ،جنب کوی طوس

شعبه خشایار:

تلفن22737837 :

خیابان طالقانی ،نبش خیابان شهیدموسوی ،روبروی اتاق بازرگانی  ،پالک 223
تلفن 88844152 :داخلی 104

شعبه نادری:

خیابان جمهوری ،بین خیابان حافظ و شیخ هادی ،پالک  224تلفن66702138 :

شعبه هفتم تیر:

میدان هفت تیر ،روبروی بلوارکریم خان زند ،نبش کوی شریف تلفن88848034 :

شعبه فخر رازی:

خیابان انقالب ،جنب خیابان فخر رازی ،روبروی درب دانشگاه تهران
تلفن واحد معامالت اوراق بهادار 66407484-66407881 :
تلفن واحد آتی 66407782-66407492 :
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مقدمه

همه افراد جامعه ما بورس را نمیشناس��ند و با نحوهی سرمایهگذاری و فواید ناشی
از آن آشنا نیستند .این در حالی است که آشنایی با بورس و فعالیت در آن میتواند
در زندگی اقتصادی مردم بس��یار مؤثر باشد .به طور کلی ،بیشتر مردم پساندازهای
خود را فقط در بانکها نگهداری میکنند و با راههای دیگر اس��تفاده از پساندازهای
خود آشنا نیستند .اما امروزه راههای دیگری هم برای استفاده از پساندازها وجود دارد
که یک سرمایهگذار میتواند در مالکیت واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ مشارکت
نماید و از نتایج مشارکت و سرمایهگذاری خود به سادگی بهرهمند شود .اما به راستی
چگونه ممکن است یک فرد عادی با سرمایهای اندک در سرمایهگذاریهای بزرگی
شریک ش��ود ،در حالی که شرکای خود را نمیشناسد و امکان کسب اطالع از نحوه
فعالیت ،میزان هزینهها و درآمدها وجود ندارد .گذشته از این ،چنین شخصی چگونه
میتواند از اطالعات مالی ش��رکتهایی که در آن مشارکت کرده است ،آگاهی پیدا
کند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت ،بورس امکانات الزم برای سرمایهگذاری و مشارکت
در ش��رکتها را فراهم نموده اس��ت و عالوه بر نظارت بر فعالیت شرکتها ،مدافع
حقوق سرمایهگذاران نیز میباشد.
تاريخچه تشکیل بورس

حدود  500س��ال پيش ،در يكي از شهرهاي بلژيك،گروهی از افراد در مقابل منزل
فردي به نام واندر بورس گرد هم آمدند و اوراق بهادار دادوستد کردند .از آن هنگام
هر مكاني كه در آن اوراق بهادار معامله میشد ،بورس نام گرفت.
اولين بورس دنيا در شهر آنورس بلژيك ايجاد شد .در حال حاضر در اغلب كشورهاي
دنيا تشكيالت بورس وجود دارد و فدراسيون بورسهاي جهان به عنوان يك سازمان
هماهنگكننده بينالمللي نسبت به همكاري و تشريك مساعي بين بورسها ،حفاظت
از منابع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمايه فعاليت مينمايد.
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بورس نيويورك ،بورس لندن ،بورس توكيو ،بورس تورنتو و بورس شانگهای از حیث
ارزش بازار جزء بورسهاي مهم دنيا به حساب میآیند.
سابقه تشکیل بورس در ايران

ایده اصلي تش��کیل بورس در ايران به س��ال  1315برميگردد .در اين س��ال يك
كارش��ناس هلندي و يك كارش��ناس بلژيكي به منظور بررسي و اقدام در مورد تهيه
و تنظي��م مقررات ناظر بر فعاليت ب��ورس اوراق بهادار به ايران آمدند ،اما مطالعات
آنه��ا با آغاز جنگ جهان��ي دوم متوقف گرديد .پس از كودتاي  28مرداد ،1332
مجددا در سال  1333مأموریت تشكيل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگاني و صنايع
و مع��ادن ،بانك مركزي و وزارت بازرگاني وقت محول گرديد .اين گروه پس از 12
س��ال تحقيق و بررس��ي در سال  1345قانون و مقررات تش��كيل بورس اوراقبهادار
ته��ران را تهي��ه و اليحه مربوط را تقدیم مجلس ش��وراي ملي نم��ود .اين اليحه در
ارديبهشت1345تصويب شد و بورس تهران عمال در سال 1346با ورود سهام بانك
صنعت و معدن و شركت نفت پارس فعاليت خود را آغاز نمود.
در این کتابچه س��عی ش��ده اس��ت خوانن��ده با س��ازوکارهای س��رمایهگذاری در
بورساوراقبهادارآشنا شود و اطالعات اساسی مورد نیاز خود را کسب نماید .مطالب
آموزش��ی این کتابچه در پنج بخش تهیه ش��ده اس��ت .در بخش اول مزایای ورود
سرمایهگذاران و ش��رکتها در بورس ذکر شده است .بخش دوم به مفاهیم پایهای
بازار س��رمایه و بخش س��وم به اصطالحات و مفاهیم بورس اوراق بهادار میپردازد.
بخش چهارم س��ازوکار و مراحل انجام معامله در بورس اوراق بهادار را بیان میکند
و در پایان ،در بخش پنجم به برخی از توصیههای و نکات ضروری جهت حضور در
بازار سرمایه اشاره خواهد شد.
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بخش اول :مزایای ورود به بورس

بورس مکان و شرایطی را به وجود میآورد تا سرمایهگذاران و شرکتها بتوانند در
کنار یکدیگر فعالیت کرده و اهداف خود را برآورده سازند .بنابراین بازار بورس برای
س��رمایهگذاران و ش��رکتها مزایای منحصر به فردی فراهم میکند که در ادامه به
آنها اشاره میکنیم.

 - 1مزاياي سرمايهگذاران در بورس

بورس برای سرمایهگذاران مزایای زیادی همچون عدم نیاز به سرمایۀ کالن ،قدرت
نقد شوندگى باال ،بازده متناسب با ریسک ،گسترش بازار بورس و وجود پتانسیل بالقوه
را فراهم میکند.
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 -1-1عدم نیاز به سرمايه کالن
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س��رمایهگذاران میتوانند با توجه به س��رمایه خود در بازار بورس فعالیت کنند و
محدودیتی در میزان سرمایهگذاری در این بازار وجود ندارد .به عنوان مثال در بازار
سرمايه شما به راحتي ميتوانيد با مبلغ يك ميليون ريال بخشي از سهام يك شركت
بزرگ و معتبر را خريداري نمایید .اما اگر بازار بورس��ي وجود نمیداشت ،به سختي
ميتوانستيد در شرايط عادي با اين مبلغ حركت اقتصادي خاصي را انجام دهيد.
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 -2-1قدرت نقد شوندگى باال

س��رمایهگذاران با حضور در بازار س��رمایه میتوانند در هر زمان به بازار وارد و یا
از آن خارج ش��وند .توس��عه الكترونيكي بازار نیز ،س��رعت ورود و خروج به بازار را
افزای��ش میدهد .چنين وضعيت مش��ابهی را به ندرت میتوان در س��اير حوزههای
سرمايهگذاري مشاهده کرد.

 -3-1بازده متناسب با پذیرش ریسک

بازار سرمایه شرایطی را برای سرمایهگذاران فراهم آورده است تا آنها با توجه به
ک خود اقدام به سرمایهگذاری نمایند .در مدیریت سرمایهگذاری
میزان تحمل ریس 
یک قاعده کلی وجود دارد که اصطالحا رابطهی بده  -بس��تان میان ریس��ک و بازده
میگویند ،هر چه س��رمایهگذار ریسک بیشتری را تحمل نماید ،بازده باالتری نسبت
به سرمایهگذار با تحمل ریسک پایینت ر کسب خواهد کرد .از این رو ،هر سرمایهگذار
میتواند با توجه به میزان تحمل ریسک خود ،بازده مورد نظر خود را طلب کند.

 -4-1گسترش بورس

در چند س��ال اخیر بورس ايران رش��د فزایندهای داش��ته اس��ت و با توجه به ارائه
ابزارهای مالی جدید در چند س��ال اخیر ،انتظار افزایش رش��د این بازار تا رسیدن به
ظرفیت نهایی کماکان وجود دارد.
علي رغم عدم تنوع بورس ايران ،منابع كس��ب س��ود در اين بازار متنوع است ،به
نحوي كه يك سهم خريداري شده ميتواند براي دارنده آن ،به روشهای گوناگونی
همچون افزايش س��رمايه ،تفات قيمت خريد با قيمت روز و س��ود نقدي هر س��هم،
سودآور باشد.
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 -5-1وجود پتانسیل بالقوه

عليرغم رشد اين بازار در چند سال اخیر همچنان ظرفيتهاي رشد بالقوهای وجود
دارد و همچنین سياس��تهاي خصوصيس��ازي دولت به تقوی��ت این بازارها کمک
میکند.

 -2مزاياي ورود به بورس براي شرکتها

در اين بين سؤالي که مطرح ميشود اين است كه ،چرا شرکتها براي حضور در اين
بازار از خود عالقه نشان ميدهند و اساس ًا مزاياي حضور شرکتها در بورس چيست؟
در پاس��خ به اين پرسش س��عي نموديم به اختصار پارهاي از عوامل با اهميت را بيان
نماییم كه از آن جمله ميتوان به معافيتهاي مالياتي ،تسهیل در افزایش سرمایه و
تأمین مالی از طریق اوراق بدهی(اوراق مشارکت ،اوراق صکوک و غیره) اشاره كرد.

 -1-2معافيت هاي مالياتي

معادل10درص��د از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورسهای
کاالی پذیرفته شده و به فروش میرسد و10درصد از مالیات بردرآمد شرکتهایی
که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی و خارجی پذیرفته میشود و 5درصد
از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس
داخلی و خارجی پذیرفته میشود ،از سال پذیرش تا زمانی که از فهرست شرکتهای
پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشداند ،با تأیید سازمان بورس و اوراق
بهادار بخش��وده میشود .در صورتی که این ش��رکتها در پایان دوره مالی به تأیید
سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل20درصد سهام شناور آزاد داشت ه باشند ،معادل
دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
تمام درآمدهای صندوق س��رمایهگذاری ،تمام درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری
در اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل انتقال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد
و مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشند.
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در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفتهشده
در بورس یا بازار خارج از بورس است ،سهام یا حق تقدم خود در بورسها یا بازارهای
خارجی را بفروشد ،هیچ گونه مالیاتی در ایران پرداخت نخواهد کرد.

 -2-2تسهیل در افزایش سرمایه

در بورس به جهت تمركز س��رمايه كه با هدف مش��اركت در حقوق ش��رکتهای
مورد پذيرش صورتگرفته و يك بازار هدفمند را تشكيل داده است ،امكان افزايش
سرمايه در این بازار بسيار سادهتر از حالتي است كه شرکتها در خارج از بورس به
اين امر اقدام میورزند ،چرا كه مجبور خواهند بود تا براي افزايش س��رمايه اقدام به
جذب شرکای جدید نمایند .این امر با چانهزنی و افزایش هزینهها همراه خواهد بود.

 -3-2تأمی��ن مالی از طریق اوراق بدهی (اوراق مش��ارکت و دیگر اوراق
بهادار با درآمد ثابت)

بر اساس قانون تجارت به شرکتهای سهامي عام اجازه داده شده است تا نسبت
به انتشار اوراق مشارکت اقدام نمایند ،از این رو ،حضور در یک بازار متمركز اين امر
را به نحو چشمگيري تس��هيل خواهد نمود .در بورس اوراق بهادار تهران شرکتها
میتوانند با استفاده از اوراق مشارکت و اوراق بهادار با درآمد ثابت تأمین مالی کنند.
اخیرا ش��رکتها میتوانند از طریق انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت ،نظیر صکوک
اجاره و صکوک مرابحه اقدام به تأمین مالی نمایند.
بخش دوم :مفاهیم پایهای بازار

ه��دف این بخش آش��نایی با مفاهیم پایهای بازار اس��ت تا بت��وان درک بهتری از
بازارس��رمایه بهدس��ت آورد .بنابراین این بخش به مفاهیمی همچ��ون انواع بازارها،
انواع بازار س��رمایه ،آشنایی با شرکتهای کارگزاری ،انواع شرکتها و دیگر مفاهیم
پرداخته میشود.
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 -1سرمايهگذاري

منظور از سرمايهگذاري ،پرداخت وجهی مشخص به همراه پذيرفتن ريسك مشخص
يا نامش��خص براي كسب سود در آينده میباش��د .مهمترین هدف سرمايهگذاري،
كاهش هزین ه فرصت است ،یعنی ،ممكن است فرد پول مازادی داشته باشد كه بتواند
آن را در محلي براي سرمايهگذاري و كسب سود بهکارگیرد ،اما به علت عدمآگاهي،
فرصت كسب سود را از دست بدهد.

 -2انواع بازارها

بهطورکل��ی بازارها به س��ه بخش ب��ازار کاال و خدمات ،بازار پول و بازار س��رمایه
طبقهبندی میشوند.

¾ÄI¶ow nHpIM
Ï¼Q nHpIM
RI¶ki » ¯I¨ nHpIM

 -1-2بازار كاال و خدمات

اولين بازار س��ازماندهی ش��ده ،بازار کاال و خدمات است .در واقع افراد درگذشته و
حال ياد گرفتهاند محلی را براي خريد و فروش كاالهاي خود داشته باشند و قوانين و
عرف حاكم بر اين بازار را رعايت كنند .در بازار كاال به ازای دریافت كاال و خدمات،
واحد پولي مورد پذيرش هر کش��ور ،به عنوان تسهيل كننده معامالت مورد استفاده
قرار میگیرد .در اين بازار ،ارزش هر كاال يا خدمت با مبلغي پول تعیین میش��ود و
معموال معامالت در اين بازار ،تحت مکانیس��مهای شناخته شدهای صورت میگیرد.
در اين بازار ،کاالها و خدمات به طبقات متعددی تقسیمبندی میشوند و هركدام از
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آنها تحت قوانين منحصر به خود مورد معامله قرار میگیرند .در بازار کاال و خدمات،
واحدپولي به عنوان واس��طه معامالت در بخشهای مختلف بازار میتواند به راحتي
جابهجا ش��ود و هيچگونه محدوديتي براي آن وجود ن��دارد .در واقع افراد میتوانند
نقدينگ��ي خود را به راحتي در بخشهای مختلف بازار و تحت قوانين آن به گردش
درآورند.
افراد میتوانند نقدينگي خود را وارد اين بازار كرده و به همان راحتي از بازار خارج
ن نيازهاي كلي افراد ،از وسعت
كنند .بازار كاال و خدمات ،به دليل قدمت زیاد و تأمی 
بس��يار زيادي برخوردار اس��ت .ارزش كاال و خدمات از طریق عرضه و تقاضا تعيين
میشود .تقاضا متناسب با نياز انسانها تغيير میکند و در قبال افزايش تقاضا و ثبات
عرض��ه ،افزايش قیمتها رخ میدهد كه امروزه از آن به عنوان تورم یاد میش��ود.
از تورم به عنوان بيماري اقتصاد نام برده میش��ود و اكثريت و يا بهتر است بگوييم،
كليه دولتها تالش میکنند تا تورم را به حداقل ممكن برس��انند .تورم باعث ايجاد
ش��غلهای كاذب و كاه��ش توليد ،يا عدم تمايل به توليد میگ��ردد .به همين دليل
دولتها و شبكهی اقتصادي كشورها سعي میکنند با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا،
تورم را كنترل كنند.

 -2-2بازار پول

ابتدا بانکها به جهت حفظ نقدينگي و به عنوان محلی امن براي نگهداري و محافظت
از پول مردم در مقابل سرقت تشكيل شدند و در قبال نگهداري و محافظت از پول،
مبالغي دريافت کردند.
با گستردهش��دن روابط اقتصادي و افزایش دادوس��تدها ،وظايف و مس��ئولیتهای
جدي��دي براي بانکها تعريف گردید .در اين زم��ان ،دولتها منابع مالی بانکها را
ب��ه عنوان ابزاري براي كاهش تقاضا در ب��ازار كاال و خدمات بکار گرفتند .به همين
دليل شروع به تبليغ برای جذب مازاد نقدينگي مردم در حسابهای بانكي كردند،
تا به اين وس��يله حجم آن را كاهش داده و از س��رازير ش��دن ناگهاني حجم عظيم
نقدينگي به بازار کاال جلوگیری نمایند که در نتیجه تقاضا و نهایتا تورم در بازار كاال
و خدمات كنترل شود .از طرف ديگر ،نقدينگي جمعشده در حسابهای بانكي ،خود
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میتواند بهصورت وام و تسهيالت در اختيار بخشهای توليدي قرار گیرد و توليد را
افزايشدهد.
بانکها در قبال وام و تس��هيالت پرداختي به شرکتها و مؤسسات ،بهره دريافت
میکردند و از طرف ديگر به سپردههای مردم بهره میپرداختند و ما به التفاوت اين
دو نرخ بهره به عنوان درآمد بانکها شناخته میشد.
بازار پول تا مدتها توانس��ت نقش تعادلآفرين بين عرضه و تقاضا در بازار كاال و
خدمات بازي كند تا اين كه بحث كنترل نقدينگي در بازار پول مطرح شد.
با ايجاد بحرانها مردم به بانکها هجوم آوردند و نقدينگي حسابهای خود را طلب
کردند ،در اين مقطع ضعف اصلي بازار پول نمايان شد .در واقع بازار پول توان کافی
براي كنترل و حفظ تعادل بين عرضه و تقاضا در شرايط بحراني را ندارد.

 -3-2بازار سرمايه

با ش��ناخت محدودیتهای بازار پول در ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا ،با هدف
جلوگيري يا كنترل تورم ،بازار سرمايه به عنوان گزینهای مؤثر در جهت تعادلبخشی
مورد توجه قرار گرفت .در ابتدا سیاستهای مالي و اعتباري ،بازارهاي سرمايه را به
وجود آورد و بورس و سهام به عنوان امري تأثیرگذار ،جاي خود را در زندگي مردم
باز كردند .مردمي كه تا آن زمان مازاد نقدينگي خود را در سپردههای بانكي نگهداري
میکردند ،كمكم نحوه سرمايهگذاري در بورس و خريد سهام شرکتهای بورسي را
ع انساني فزونی یافت.
ياد گرفتند و به اين ترتيب ،شناخت بازار سرمايه در جوام 
در بورس اوراق بهادار كه نمود بارزي از بازار س��رمايه اس��ت ،س��هام و س��رمايه
شرکتها مورد معامله قرار میگیرد .اين امر باعث سرازیر شدن مازاد نقدينگي افراد
به شرکتها به جاي بازار كاال میشود که در نتیجه آن شرکتها تأمین مالي شده و
تولید افزایش مییابد.توليد بيشتر ،عرضه را متعاد ل كرده و میتواند به تقاضاي فزاينده
بازار كاال و خدمات پاس��خ دهد و مانع افزایش تورم شود ،از طرف ديگر شركت به
يك منبع ارزان قيمت تأمین مالي دسترس��ي مییابد که در نتيجه ،قيمتتمام ش��ده
محصوالت ،افزايش ناگهاني نخواهد داشت.
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افراد پیش از اینکه مالک شرکتها باشند ،در صورت عملكرد مطلوب این شرکتها،
در سود (زيان) آنها شريك میشوند و در نتيجه تقاضا براي خريد سهام شرکتهای
سودآور هر روز بيشتر میشود و رقابت بين شرکتها براي كسب سود و در نتيجه
جذب نقدينگي بيشتر ،افزایش مییابد .اين رقابت سالم میتواند ،تمامي گروههای فعال
در بازار سرمايه را منتفع سازد.
در بازار سرمایه شرکتها از منابع مالي ارزان قيمت ،بهرهمند میشوند و سهامداران
در س��ود شرکتها ش��ريك میگردند ،مش��ارکت اين دو بخش ،چرخه توليد را به
گردش در میآورد و توليد و شكوفايي بيشتر اقتصادي را به همراه خواهد داشت.
اتفاق مهم ديگري كه در بازار سرمايه میافتد اين است كه نقدينگي به محض ورود
به بازار سرمايه ،وارد بازار تولید میشود و در مواقع بحراني ،دولتها میتوانند ورود و
خروج نقدينگي از اين بازار را کامال تحت سیاستهای خود قرار دهند.
در واقع نقدينگي بازار سرمايه در صورتي میتواند از اين بازار خارج شود كه جايگزين
داشته باشد و اين عامل ،نقص بازار پول را پوشش میدهد ،زیرا نقدينگي در بازار پول،
میتواند هر موقع كه مايل باشد بدون هيچ جايگزيني از بازار خارج شده و دولت را
در اعمال سیاستهای خود بر آن بازار محدود كند.

 -3انواع بورسها

ب��ا توجه به ن��وع معامالتی که در بورس انجام میش��ود ،میت��وان بورسها را به
بورسكاال ،بورس اوراق بهادار و فرابورس طبقهبندی کرد .در بورسها افراد حقيقي و
حقوقي توسط كارگزاران خود به دادوستد میپردازند و در آنها خريدار و فروشنده
میتواند يك فرد يا يك شركت باشد.
خريد و فروش در بورس تابع قوانين و مقررات خاصي است كه در مورد همه و با
هر مقدار سرمايه ،به صورت يكسان برخورد میشود.
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 -1-3بورس كاال

بورس كاال بازاری متش��كل و س��ازمان يافت ه است كه در آن به طور منظم كاال يا
كاالهاي معيني با روشهايي مشخص مورد معامله قرار ميگيرند .معموال در اين بازار
تعداد زيادي از عرضهكنندگان ،كاالهاي خود را به خریداران عرضه مينمايند.

 -2-3بورس اوراق بهادار

بازاری متش��کل و خودانتظام اس��ت که اوراق بهادار در آن توس��ط کارگزاران یا
معاملهگران طبق مقررات این قانون مورد دادوستد قرار میگیرد .بورس اوراق بهادار
در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود.

 -3-3فرابورس

فرابورس بازار رس��می اوراق بهادار و تحت نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار
محس��وب میش��ود که به منظور توس��عه صدور و مبادله ابزارهای مالی و پوش��ش
خالءهای ناش��ی از عدم دسترسی بخش عمدهای از صاحبان صنایع به بازار سرمایه،
تشکیل شده است.

 -4شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

ش��رکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در راستای تفکیک امور
اجرایی و نظارتی ،ثبت ،نگهداری ،انتقال ،مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه معامالت
در دی ماه  1384تأس��یس گردید .این ش��رکت از طریق افزایش کارایی پایاپای و
تسویه معامالت و کاهش هزینههای معامالتی ،کاهش ریسک جعل ،سرقت و مفقودی
اوراقبهادار نقش شایانی در کارآمدی اوراق بهادار ایفا مینماید.
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 -5آشنایی با شرکتهای کارگزاری به عنوان نهاد واسطهگری مالی

کارگزار ش��خص حقوقی اس��ت که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها
معامله میکند .افراد براي خريد و فروش سهام بايد به شرکتهای کارگزاری بورس
مراجعه كنند .در واقع كارگزاران واس��طه بين س��هامداران و شرکتهای حاضر در
بورس میباشند.
«راه خريد و فروش در کلیه بورسها مراجعه به شرکتهای كارگزاري میباشد»
به طور کلی ش��رکت کارگزاری میتواند در دو بخش خدمات کارگزاری ،کارگزار/
معاملهگری و بازارگردانی و خدمات مالی و مشاورهای مشروط به اینکه مجوز مربوطه
به هر یک از آنها را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کند ،به فعالیت مبادرت
ورزد.

الف -خدمات کارگزاری ،کارگزار/معاملهگری و بازارگردانی شامل:

*معامله اوراق بهادار از قبیل سهام ،اوراق مشارکت ،حق تقدم خرید سهام ،اختیار
معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آنها یا به نام و حساب خود
*معامالت کاالهای پذیرفته شده برای دیگران و به حساب آنها
*بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کاالهای پذیرفته شده.

ب -خدمات مالی و مشاورهای شامل:

*مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری

*نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه
*بازاریابی برای فروش اوراق بهادار
*سبدگردانی اوراق بهادار

*مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار یا کاال در هر یک از
بورسها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر یا عرضهکننده کاالها
*مشاوره در زمینههای قیمتگذاری اوراق بهادار ،روش فروش و عرضه اوراقبهادار،
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طراحی اوراقبهادار ،مدیریت ریسک ،طراحی و تشکیل نهادهای مالی ،ادغام و تملک،
تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها.
آشنایی با خدمات شرکت کارگزاری بانک ملی ایران(سهامی خاص)

ش��رکت کارگزاری بانک ملی ایران(س��هامی خاص) در س��ال  1381با س��رمایه
1,000میلیون ریال به ثبت رس��ید .افزایش حجم معامالت و توس��عه ابزارهای قابل
معامله در بازار س��رمایه از یک طرف و توسعه مجموعه خدمات شرکت کارگزاری
موجب ش��د هیأت مدیره ش��رکت کارگزاری ،درصدد افزایش س��رمایه برآید و با
ثبت س��رمایه 200میلیارد ریالی نقطه عطفی را در کارنامه خود ثبت نماید .شرکت
کارگزاری بانک ملی در بین  88کارگزاری که در بخش اوراق بهادار فعالیت میکنند
دارای رتبه الف میباشد.
ش��رکت کارگزاری بانک ملی ارائهدهنده خدمات کارگ��زاری بورس اوراق بهادار،
بورس کاال ،فرابورس ،معامالت قرادادهای آتی و معامالت آنالین با استقرار سیستم
مدیریت کیفیت ایزو  9001-2000با محور قرار دادن افزایش س��طح فعالیتهای
کارشناسی پرسنل و بهبود مستمر فعالیتهای خویش ،اهداف زیر را مدنظر قرارداده
است:
*جلب اطمینان و افزایش هرچه بیشتر رضایت مشتری در کلیه خدمات ارائه شده

*افزایش فعالیتهای ورود به بخشهای جدید بازار سرمایه
*ارتقای سطح دانش مهارتهای نیروی انسانی
*افزایش تنوع ارائه خدمات به مشتریان
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مجوز های فعالیت کارگزاری بانک ملی در یک نگاه
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úìBñýøAõâ ngA iüoBO

oAkBùG ÝAoôA xoõG ok QýèBÏÖ qõXì

86/12/22

ápPzì ÿoAnâ úüBìpu Ýôlñ¾ wýuBO qõXì

87/08/14

þ¾B¿PgA þðAkpâlHu qõXì

87/10/10

oAkBùG ÝAoôA xoõG ok QýèBÏÖ qõXì

88/01/31

æBÞ xoõG ok ÿréÖ Ræõ¿dì úéìBÏì QùW QýèBÏÖ qõXì

88/01/31

æBÞ xoõG ok þíýyôpPK ô Q×ð ÿBø ûkoô@pÖ úéìBÏì QùW QýèBÏÖ qõXì

88/06/09

oAkBùG ÝAoôA xoõG ok þO@ RçìBÏì qõXì

88/08/06

æBÞ xoõG ok ÿqoôBzÞ Ræõ¿dì úéìBÏì QùW QýèBÏÖ qõXì

88/09/09

æBÞ xoõG ok þO@ ÿBøkAkoApÚ úéìBÏì QùW QýèBÏÖ qõXì

89/01/17

úÂpÎ oôBzì qõXì

89/08/02

æBÞ xoõG ok æBÞ }pünK oôBzì RBìlg ïBXðA QùW QýèBÏÖ qõXì

89/08/02

æBÞ xoõG ok æBÞ }pünK oôBzì RBìlg qõXì

90/02/24

)òüçð@(Èg pG RçìBÏì úG þupPuk qõXì

90/11/12

ÿoAnâ úüBìpu oôBzì RBìlg qõXì
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لیست شعب شرکت کارگزاری بانک ملی به همراه آدرس و
:شمارهتماسآنها به شرح جدول زیر است
xok@
ØOBø ú^õÞ {Hð ÿoõùíW qA lÏG ,ÌÖBc óBGBýg ,óApùO
66726166 :ò×éO
2áçK ,ÐýÖo ú^õÞ ,ïoBù^ óBGBýg ÿBùPðA ,þè õHìçuA lèBg óBGBýg ,óApùO
84358 : ò×éO
,æBÞ xoõG óBíPgBu IñW ,þðBÛèBÆ ô p¿Ïýè ô ÐÆBÛO qA lÏG ,þðBÛèBÆ óBGBýg
88383632-7 :ò×éO

5 úÛHÆ ,xoõG óAoArâoBÞ óBíPgBu

ïôk úÛHÆ ,744 N ,BH¾ óBíPgBu ,xoõG oæBO ÿôo úG ôo ,pýO Q×ø ûAooBù^
0261-2733613 :ò×éO
13 lcAô ,4 úÛHÆ ,óAoBùG ÐíPXì ,pùíâorG ô oBùG ûAooBù^ òýG ,kBXu oAõéG
0511-7652040 :ò×éO
ïõu úÛHÆ ,oAkBùG ÝAoôA xoõG óBìqBu ,æBG ÕBG oBù^
0311-6672717 :ò×éO
îXñK úÛHÆ ,om@ óBíPgBu ,QzùHükoA óBGBýg ,òýÇvéÖ óBGBýg ,lðq óBGBýg
0711-2317833-4 : ò×éO
ïôk úÛHÆ ,oAkBùG ÝAoôA ô xoõG óBìqBu , ÿrÞpì QvK óBíPgBu ,þGõñW {OoA óBGBýg
0411-5427723,5427644:ò×éO
10 lcAô ,ïôk úÛHÆ ,)Bð@(þèBì óBíPgBu ,pýHÞpýìA óAlýì
0764-4420809 :ò×éO
óBPuqõg ÿA úÛÇñì xoõG ,óBPuA ÿkB¿PÚA óBíPgBu ,óôlüA {Hð ,2qBÖ ,þGpÒ 14 óBGBýg ,xoBLðBýÞ
0611-3911241 :ò×éO

óBPupùy
)ÌÖBc oæBO( óApùO
)úÏuõO oæBO( óApùO
æBÞ xoõG pPÖk
ZpÞ
lùzì
óBù×¾A
qApýy
rüpHO
{ýÞ
qAõøA

óApùO ûBãzðAk Jok ÿôpG ôo ,ÿqAo phÖ óBGBýg IñW , JçÛðA óBGBýg ,óApùO
ïôk úÛHÆ ,ÿqAo phÖ úHÏy óApüA þéì àðBG

ÿqAo phÖ

66407881 ,66407782 ,66407704 ,66408431:ò×éO
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 -6انواع شرکتها
{ÁIÀ S¨o
|Ii Â¶I¿w

{ÁIÀ S¨o
³Iø Â¶I¿w
IÀ S¨o{ ÌH¼ºH

ش��ركت سهامي شركتي اس��ت كه سرمايه آن به سهام تقس��يم شده و مسئوليت
صاحبان س��هام محدود به مبلغ اسمي س��هام آنها است .شركت سهامي به دو نوع
تقسيم ميشود:

 -1-6شرکتهای سهامي عام

ن قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به
شركتهایي كه مؤسسين آ 
مردم تأمين ميكنند .اينگونه شركتها ،شركت سهامي عام ناميده ميشوند.

 -2-6شرکتهای سهامی خاص

شركتهایي كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصرا توسط مؤسسين تأمين
گرديدهاست .اينگونه شركتها ،شركت سهامي خاص ناميده ميشوند.

 -7انواع سرمايهگذاران

سرمايهگذاران را میتوان به دو بخش اشخاص حقیقی و حقوقی طبقهبندی کرد.
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 -1-7اشخاص حقيقي

اش��خاص حقیقی گروهي هستند كه بيشتر به اميد انتفاع از سرمايهگذاري اقدام به
خري��د يا فروش اوراقبهادار ميكنند .در برخي موارد ،وقتي س��رمايه اين افراد زياد
باشد ،ممكن است آنها با هدف كنترل شركت ،از طريق خريد درصد بااليي از سهام
آن شركت جزء سهامداران عمده شرکت قرار گیرند.

 -2-7اشخاص حقوقي

اين اشخاص معموالً به دليل وسعت عمل و حجم منابع مالي ،تأثير بسزايي در بازار
سرمايه دارند .مهمترین اشخاص حقوقی شامل بانکها ،شرکتهای بیمه ،صندوقهای
بازنشستگی ،شرکتهای سرمایهگذاری و کارگزاریها میباشند.

 -8سال مالی

شرکتها برای فعالیتها و تهیه صورتهای مالی خود ،یک دوره زمانی یک ساله
را با آغاز و پایان مشخص تعیین میکنند که به آن سال مالی شرکت گفته میشود.
س��ال مالی اکثر شرکتهای بورس تهران از ابتدای هر سال تا پایان اسفند ماه همان
سال ،تعیین میشود.

 -9صورتهای مالی

برای بررس��ی چگونگی وضعیت و عملکرد مالی یک شرکت باید صورتهای مالی
آن ش��رکت را بررس��یکرد .صورتهای مالی نمای کلی از وضعیت ش��رکت را به
س��رمایهگذار ارائه میکند که میتواند نقش مهمی در تصمیمگیری س��رمایهگذاران
داشتهباش��د .صورتهای مالی شرکت ش��امل ترازنامه ،صورت حساب سود و زیان،
صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد میباشد.
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 -1-9ترازنامه

ترازنامه بیانگر وضعیت مالی یک ش��رکت در یک مقطع زمانی معین اس��ت ،این
گزارش از یک س��و بیانگر منابع مالی در اختیار ش��رکت است که در سمت راست
ترازنامه ارائه میشود و از سوی دیگر مصارف داراییها را نشان میدهد که در سمت
چپ ترازنامه شرکت گزارش میشود .به عبارت دیگر بدهی و حقوق صاحبان سهام
ی است و بدهی
در سمت چپ ترازنامه گزارش میشود .منابع در ترازنامه همان دارای 
و حقوق صاحبان سهام نیز مصارف شرکت محسوب میشود.

 -2-9صورتحساب سود و زیان

صورت حس��اب س��ود و زیان بیانگر عملکرد مالی ش��رکت در طی یک دوره مالی
معین اس��ت .در این صورت حساب س��ود(زیان) عملیاتی ،سود(زیان) غیرعملیاتی و
س��ود(زیان) خالص گزارش میشود که سود(زیان) خالص مبنای ارزشگذاری سهام
شرکت به حساب میآید.

 -10مجامع

مجامع همان اجتماع سهامداران یک شرکت است که باالترین مرکز قدرت شرکت
و صاحب اختیار آن به ش��مار میآیند که در خصوص نحوه فعالیت ،اداره ،انحالل و
سایر امور مرتبط به شرکت ،تصمیمگیری میکنند .انواع مجامع طبق قانون تجارت
عبارت است از:

 -10-1مجمع عمومي عادي ساليانه

مجمع عمومي ش��ركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل ميشود .در مجمع
عمومي عادي حضور دارندگان حداقل بيش از نصف سهامدارانی كه حق رأي دارند
ضروري است .تصميمات همواره با اكثريت نصف به عالوه يك آراء حاضر در جلسه
رسمي معتبر خواهد بود ،مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي
كافي نباشد .مجمع عمومي عادي در هر سال يك بار برگزار ميشود و فاصله دعوت
و تش��كيل مجمع حداقل  10روز و حداكثر  40روز ميباشد .انتخاب هیأت مدیره و
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بازرسان شرکت ،تصویب ترازنامه و تقسیم سود از اختیارات این مجمع میباشد.

 -10-2مجمع عمومي فوقالعاده

در مجمع عمومي فوقالعاده ،باید بیش از نصف سهامداران دارای حق رأی در جلسه
حاضر باش��ند و تصميمات مجمع همواره با اكثريت دو س��وم آراء معتبر خواهد بود.
اختيارات مجمع ش��امل اصالح يا تغيير مفاد اساس��نامه ،كاهش يا افزايش سرمايه و
انحالل شركت ميباشد.

 -11صندوق سرمايهگذاري مشترك

صندوق س��رمايهگذاري مش��ترك يك واس��طه مالي
اس��ت كه به گروهي از س��رمايهگذاران اج��ازه ميدهد
ت��ا پولهايش��ان را با ه��م جمعآوری ك��رده ،طي مدت
خاص��ي آن را در موضوع��ي س��رمايهگذاري نماين��د.
صندوقهايسرمايهگذاريمش��ترك از جمل��ه نهادهاي
مال��ي مؤثر جهت فراه��م نمودن مقدمات مناس��ب در
مشاركت سرمايهگذاران بالقوه در فرآيند سرمايهگذاري
و تأمين مالي ش��ركتها هس��تند .با ايجاد صندوقهاي
سرمايهگذاري مشترك به دليل وجود مديريت تخصصی
و اس��تراتژيهاي س��رمايهگذاري از پيش تعيين شده ،س��رمايهگذاران میتوانند با
پرداخت هزينه مديريت صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك با توجه به تمايل و توان
ريسكپذيري خود ،انگيزه پیوستن به جرگه سرمايهگذاران و فعاالن بازار سرمايه را
پيدا كنند.
برای آشنایی بیشتر با نحوه فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و همچنین نحوه سرمایهگذاری در آن ،به

کتابچه آشنایی با صندوقهای سرمایهگذاری مشترک تهیه شده توسط کارگزاری بانک ملی ایران مراجعه نمایید.

 -12خرید و فروش آنالین

خرید و فروش آنالین ،فراهم آوردن تس��هیالت ارتباطی برای دسترس��ی س��ریع
سرمایهگذاران به سامانه معامالتی است .به عبارت دیگر ،در این روش ،سرمایهگذار
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بدون مراجعه حضوری به کارگزاری ،از طریق اینترنت یا
سایر خطوط ارتباطی فراهم شده ،سفارش خرید یا فروش
اوراق بهادار را از طریق سامانه کارگزاری و با سرعت باال
به سیستم معامالت ارسال میکند.
برای آشنایی بیشتر با این نوع از خرید و فروش به کتابچه آشناییبا

خرید و فروشآنالین در کارگزاری بانک ملی ایران مراجعهنمایید.

 -13تحلیل بنیادین

يكي از مهمترين تحليلهاي موجود در بازار س��رمايه دنيا ،تحليل بنيادي ميباشد.
اين تحليل بيشتر به ساختار اقتصادي ،سياسي و بررسی محتواي ساختار بازار سرمايه
متكي اس��ت .تحلیلگران بنیادین اعتقاد دارند که در هر زمان ،یک ارزش ذاتی برای
کل ب��ورس وجود دارد که بس��تگی به عوامل اقتص��ادی دارد .در این نوع تحلیل از
کل به جزء میرس��یم ،یعنی در ابتدا س��طح کالن اقتصاد ،س��طح صنعت و در آخر
وضعیت شرکت مورد نظر را با استفاده از صورتهای مالی و گزارشهای حسابرس
بررسیش��ده و با پیشبینی س��ود و زیان آتی ش��رکت ،ارزش ذاتی شرکت با روش
مناس��ب محاس��به میگردد .هرگاه بین ارزش بازار و ارزش ذاتی سهام تفاوت قابل
مالحظهای دیده شود ،تصمیمگیری در مورد خرید و فروش سهام اهمیت مییابد .اگر
ارزش بازار به طور قابل مالحظهای بیشتر از ارزش ذاتی باشد ،نباید سهام را نگهداری
کرد و اگر ارزش بازار به طور قابل مالحظهای کمتر از ارزش ذاتی باشد ،خرید سهام
شرکت توصیه میشود.

 -14تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال با اس��تفاده از مطالعه رفتار و حرکات قیمت س��هام در گذشته،
تعیین قیمت و روند آن در آینده و امکان تکرار الگوهای مشابه؛ به بررسی عرضه و
تقاضای یک بازار میپردازند تا جهت و روند تغییرات آن در آینده را پیشبینی کنند.
زیرا این تحلیلگران عقیده دارند تمامی وقایع اقتصادی کشور و انتظارات سهامداران،
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نهایت ًا بر قیمت س��هام تأثیرگذار خواهد بود .تحلیل تکنیکال بر این سه فرض استوار
اس��ت که ب��ازار تأثیرگذاری فاکتورهای مختلف را ک��م رنگ میکند ،قیمتها طبق
یک روند حرکت میکنند و تاریخ تمایل به تکرار خود دارد .به عبارت دیگر ،تحلیل
تکنیکال میکوش��د تا با بررس��ی خود بازار به جای مؤلفههای آن ،به درک بهتری از
هیجانات و احساسات درون بازار دست یابد .تحلیلگران تکنیکال بر دادههای مربوط
به خرید و فروش سهام در گذشته و اطالعاتی که این دادهها میتوانند در مورد تغییر
قیمت سهام در آینده ارایه کنند ،تمرکز میکنند.

 -15روشهای كسب درآمد از بورس

سهامداران از نظر دید سرمایهگذاری در بازار سرمایه به دو گروه تقسیم میشوند:

 -1افرادی که از سود سهام منتفع میشوند ،يعني شركت در ابتداي سال
پيشبيني میکند كه مبلغ خاصي به ازاي هر سهم ،سود نقدي بپردازد و این
افراد سهام را به خاطر سود ساالن ه شرکت خريداري میکنند.
 -2افرادی که از رش��د قيمت س��هام منتفع میش��وند ،مث ً
ال قيمت س��هام
 400تومان اس��ت و بعد ازگذشت چهار ماه به قیمت  900تومان میرسد.
سپس اين افراد سهام خود را میفروشند و در واقع از نوسان قيمت استفاده
مينمایند.

کسانی كه قصد خرید سهام را دارند بايد دیدگاه خود را مشخص كنند كه از كدام
روش میخواهند بهرهمند شوند(.نوسان قيمت ،سود هر سهم يا هر دوی آنها)
pH ÂLÃ¨oU
» ³I¿w j¼w
SµÃ¤ k{n

k{n
³I¿w SµÃ¤

³I¿w j¼w

کسب درآمد از بورس
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 -16پرتفوي سهام و مزایای آن

به مجموعهای از اوراق بهادار يا س��بدي از آن ،پرتفوی اطالق میشود .به طوركلي
س��رمايهگذاري در مجموعهاي از اوراق بهادار يا پرتفویی از آن ،بس��يار كارآمدتر از
سرمايهگذاري در يك سهم است ،زیرا با افزايش تنوع سهام در سبد سرمايهگذاري،
ريس��ك مجموعه كاهش مییابد .یکی از دالیل كاهش ريسك ،تأثیر متفاوت تغییر
شرايط اقتصادي ،سياس��ي و اجتماعي بر شرکتها است ،به عنوان مثال وقوع جنگ
میتواند براي دو يا چند ش��ركت نتايج متضادي داش��ته باشد .فرض كنيد سهام دو
شركت توليد كننده دارو و پتروشيمي در سبد سهام شما باشد؛ در صورت ايجاد ناامني
در منطقه و درگیری ش��ديد ،تقاضا براي دارو افزايش و امكان صادرات محصوالت
پتروشيمي كاهش خواهد یافت .به این ترتیب قیمت سهام شرکت دارویی افزایش و
قیمت سهام شرکت پتروشیمی کاهش مییابد و سرمایهگذاران از خطر کاهش ارزش
سهام شرکت پتروشیمی مصون خواهند ماند.
بازده س��رمايهگذاري در پرتفوي معادل بازده متوس��ط آن پرتفوي خواهد بود؛ اما
ريس��ك پرتفوي در غالب موارد کمتر از متوس��ط ريسك سهام داخل سبد میباشد.
ميزان آن به تأثیر متقابل س��هامهای داخل س��بد بستگي دارد .اگر سهام موجود در
سبد متعلق به شرکتهایی باشد كه كاالها يا خدمات آنها جانشين يكديگر هستند؛
ريسك تا حدود زيادي كاهش مییابد زيرا در صورت بروز هر گونه عامل ريسكی و
كاهش بازده يكي از سهمها ،تقاضا براي كاالهاي جانشين افزايش يافته و بازده اضافي،
بازده از دست رفته شركت اول را جبران میکند.
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بخش سوم :اصطالحات و مفاهیم بورس اوراق بهادار

در این بخش سعی شده است تا خواننده با مهمترین و رایجترین مفاهیم بورس اوراق
بهادار آشنا گردد.

 -1انواع بازارهای بورس

بازار بورس به دو بازار اولیه و ثانویه طبقهبندی میشود:
¾Ã²»H nHpIM

¾Ä¼ºIY nHpIM
ÌH¼ºH
ÁIÀnHpIM
tn¼M

 -1-1بازار اوليه

بازار اولیه ،بازاری است که اولین عرضه و پذیرهنویسی اوراق بهادار جدید االنتشار
در آن انج��ام میش��ود و منابع حاص��ل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناش��ر قرار
میگیرد.

 -2-1بازار ثانويه

بازار ثانویه ،بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه در آن مورد دادوستد
ق��رار میگیرد .براي مثال اگر فردي بخواهد س��هام يا اوراق مش��ارکتی را که براي
اولين بار پس از عرضه توس��ط يك ش��ركت خريداري كرده به فروش برساند ،بايد
در بازار ثانويه دادوس��تد کند .به همين ترتيب وقتي شخصي بخواهد ،سهام يا اوراق
مش��ارکت مربوط به ش��ركتي را از ب��ازار ثانويه خريداري كن��د(در صورتی که آن
ش��ركت در فهرس��ت شرکتهای پذيرفته شده در بازار س��هام باشد) ،ناچار نيست
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منتظر انتشارعموميسهامجديد آن شركت بماند ،بلکه
میتواند آن را در بازار ثانویه تهیه کند.
بازار ثانويه مكاني است كه سهام منتشر شده و در حال
انتشار مورد خريد و فروش قرار میگیرد .در بازار اوليه،
عرضهكننده سهام را مستقيما به سرمايهگذار میفروشد
در حالی که در بازار ثانویه مبادالت بین سرمایهگذاران
انجام میشود.
بورس اوراق بهادار مهمتری��ن نهاد بازار ثانويه براي
معامالت اوراق بهادار است.
برای آشنایی بیشتر با بازارهای بورس ،فرابورس و نحوه و شرایط پذیرش شرکتها در این بازارها ،به
کتابچه راهنمای پذیرش ش��رکتها در بازار سرمایه کشور ،تهیه شده توسط کارگزاری بانک ملی ایران
مراجعه نمایید.

 -2سهم

سرمايه هر شرکت سهامي ،به قسمتهایی مساوي تقسيم میشود كه به هر یک از
اين قسمتها ،يك سهم گفته میشود .قيمت اسمي سهام در ايران  1,000ريال است.
هر فرد پس از خريد سهام مالك جزئي از داراييهای شركت میشود.
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 -1-2سهام عادي

س��هام عادي ،سهامي است كه از سوی ش��رکتها عرضه میشود و سهامداران به
نس��بت سهام خود ،مالك شركت میباشند .سهامداران سهام عادی در هر زمان که
مایل باش��ند میتوانند سهام خود را در ش��رایط رونق بازار با قیمت باال و در شرایط
رکود بازار با قیمت پایین بفروشند.

 -2-2سهام ممتاز

سهام ممتاز ،سهامی است که دارنده آن در صورتیکه شرکت سودده باشد ،هر سال
مبلغ معینی معادل قیمت اسمی سهام ضربدر نرخ سود سهام ممتاز -که ثابت است-
به عنوان سود دریافت مینمایند در نتیجه سهام ممتاز دارای سودی به مبلغ ثابت و
نرخ رشد صفر است .برای مثال اگر سود سهام ممتاز 10درصد قيمت اسمي سهام در
نظر گرفتهشود و قيمت اسمي سهام  1,000ریـال باشد ،سود سهام ممتاز  100ریال
میش��ود .سود سهام ممتاز ،نسبتا دائمي است و پرداخت سود سهام ممتاز نسبت به
سهام عادي اولويت دارد .شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران نمیتوانند سهام
ممتاز منتشر کنند.

 -3حق تقدم

زمانی که ش��رکت نیاز به س��رمایهی جدید دارد ،میتواند از طریق فروش س��هام،
سرمایهی مورد نیاز خود را تأمینکند .از آنجا که سهامداران شرکت ،مالک شرکت
محسوب میشوند ،نسبت به افراد دیگر در هر فعالیت شرکت ،از اولویت برخوردار
هستند .در این رابطه نیز شرکت برای آنها حقی در نظر میگیرد که به آن حق تقدم
میگویند .برای این کار ش��رکت از طریق نامه و یا روزنامه ،سهامداران قبلی خود را
در جریان افزایش س��رمایه قرار میدهد و به نسبت سهمشان برای آنها حق تقدم
صادر میکند و از ایشان میخواهد تا برای افزایش سرمایهی شرکت اقدام به خرید
سهام جدید نمایند .در این شرایط سهامدار میتواند یکی از دو کار زیر را انجام دهد:
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*مبلغ حق تقدم را پرداخت و سهام جدید را دریافت کند.

*حقتقدم خود را بفروشد و در افزایش سرمایه مشارکت نکند.

 -4نماد معامالتی

برای شناس��ایی آسانتر شرکتهای پذیرفته ش��ده در بورس ،به هر شرکت کدی
اختصاص مییابد که به آن نماد معامالتی میگویند .نماد معامالتی از حرف اول گروهی
که نش��اندهندهی صنعت مورد فعالیت شرکت است و خالصهای از نام آن شرکت
تشکیل شده اس��ت .برای مثال حرف اختصاصی صنایع شیمیایی و پتروشیمی "ش"
میباشد و برای شرکت پتروشیمی پردیس نماد"شپدیس" در نظر گرفتهشدهاست.

 -5وضعیت نماد معامالتي

پس از آن كه ش��رکتهای سهامي عام در بازار بورس پذيرفته شدند ،براي اينكه
اوراق س��هام آنها در بازار بورس قابل دادوس��تد باشد ،بايد نماد معامالتي آنها در
تابلوی بورس باز باش��د .پس از باز ش��دن نماد معامالتي ،خريد و فروش س��هام به
طور مرتب و روزانه انجام میش��ود .حال اگر مدیران شرکت بخواهند هرگونه تغییر
بااهمیتی در اطالعات مالی و یا سود سهام شرکت ایجاد کنند ،نماد معامالتی شرکت
در تابلوی بورس بس��ته ش��ده و امکان دادوستد س��هام متوقف میگردد .این تغییر
میتواند شامل تغییر سرمایه شرکت و یا تغییرات اساسنامه شرکت باشد.

 -6دامنه نوسان قيمت سهام

پایینترین و باالترین قیمتی است که در آن دامنه ،طی یک یا چند جلسهی رسمی
معامالتی بورس ،قیمت شرکتها میتواند نوسان داشته باشد .دامنه تغییرات روزانه
قیمت سهام شرکتها در بورس و فرابورس بهشرحزیر میباشد:

26

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

xoõG
%4
%8

fpy
ïBùu QíýÚ úðAqôo RApýýÓO úñìAk
ïlÛO Üc QíýÚ úðAqôo RApýýÓO úñìAk

xoõG ApÖ
%5
%5

حداكثر نوسان روزانه

برای مثال اگر در بورس ،قيمت پاياني سهمی در آخرین روز معامالتی 10,000ريال
باشد ،حداکثر قیمت روز جاری  10,400ريال و حداقل قیمت روز جاری 9,600ريال
خواهد بود .نوسان نامحدود نیز در شرایط خاصی ایجاد میشود که نمودار زیر آن را
نشان میدهد.
¾±¶I÷¶ p»n ¸Ã²»H
¾ÄI¶ow yÄHqÎH KÄ¼~U pH uQ

¾ºIÃ²Iw ÁjIø Â¶¼µø Íµ\¶ ÁnHq¬oM pH uQ ¾±¶I÷¶ p»n ¸Ã²»H

oÃÃûU kÅnj 10 pH yÃM IM S¨o{ ÂUIÃ±µø j¼w ®Äk÷U ¾Ãø°öH nIzTºH pH uQ ¾±¶I÷¶ p»n ¸Ã²»H

نوسان نامحدود در روزهاي خاص

 -7قیمت پایانی سهام

قیمت پایانی ،قیمت هر ورقه بهادار در پایان هر جلسه رسمی معامالت بورس است
که توسط بورس محاسبه و اعالم میشود.

 -8حجم مبنا

حج��م مبنا ،تعداد اوراق بهادار از یک نوع اس��ت که هر روز باید مورد دادوس��تد
قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز ،در تعیین قیمت روز بعد مالك باشد .مبنای
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محاسبه حجم مبنا به این صورت است که ساالنه  20درصد از کل سهام شرکت یا
در هر روز تعداد  0/0008درصد سهام شرکت مورد معامله قرار گیرد.
برای مثال اگر س��رمایهی شرکتی  10میلیارد ريال باش��د( تعداد 10میلیون سهم
 1000ريالی) ،در این حالت حجم مبنای شرکت برابر است با			 :
10,000,000× 0/0008 = 8,000
			
ن میدهد روزانه حداقل باید
عدد 8,000بیانگر حجم مبنای ش��رکت است که نشا 
تعداد  8,000س��هم از س��هام ش��رکت معامله گردد تا قیمت پایانی سهام شرکت
±4درصد تغییر کند.
حال اگر فرض کنیم قیمت پایانی روز قبل س��هم این ش��رکت  3,000ريال باشد و
معامالت امروز به شرح زیر انجام شود:
 2,000برگه به قیمت  3,015ريال
 1,000برگه به قیمت 3,030ريال
 3,000برگه به قیمت  3,010ريال
برای محاسبه قیمت پایانی ابتدا به ترتیب زیر میانگین وزنی محاسبه میشود:
6,030,000=2,000× 3,015
3,030,000=3,030 × 1,000
9,030,000 =3,010 × 3,000
6,030,000+ 3,030,000+ 9,030,000=18,090,000
حال میانگین قیمت هر سهم برابر است با:
18,090,000 ÷ 6,000=3,015
پس میانگین قیمت مورد معاملهی امروز  3, 015ريال میباشد .اگر حجم معامالت
س��هام شرکت مساوی یا بیشتر از حجم مبنا باشد ،این قیمت به عنوان قیمت پایانی
مورد قبول قرار میگیرد .بنابراین برای محاس��به قیمت پایانی باید از تناسب استفاده
کرد .در صورتی که  8,000س��هم مورد معامله قرارگیرد ،قیمت سهام 15ريال رشد
28

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

میکند ،حالکه  6000برگه مورد معامله قرارگرفته قیمت س��هام چقدر رشدخواهد
کرد؟
			
15

8000

			
X

6000

بنابراین قیمت بستهشدن سهام در پایان معامالت امروز  3.011,25ريال میباشد.

 -9سهام شناور آزاد

سهام شناور آزاد هر شرکت ،بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن ،آماده
عرضه و فروش س��هم خود میباش��ند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام ،در
مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

 -10گره معامالتی

گروه معامالتی وضعیتی است که:
 -1در آن یک نماد معامالتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش
در پایان جلس��ه معامالتی حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای ش��رکتهایی با
سهمیلیاردس��هم و بیش��تر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکتها ،به علت تقارن
قیمتهای درخواست خرید و فروش ،حداقل به مدت  5جلسه معامالتی متوالی مورد
معامله قرار نگیرد یا متوسط معامالت روزانه آن در این دوره (به استثنای معامالت
در بازار معامالت عمده) ،کمتر از  5درصد حجم مبنا باشد؛
 -2کلیه معامالت یک نماد معامالتی در  5جلسه معامالتی متوالی در سقف دامنه
نوسان روزانه قیمت باشد؛
 -3کلیه معامالت یک نماد معامالتی در  5جلسه معامالتی متوالی در کف دامنه
نوسان روزانه قیمت باشد.
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 -11تأمین مالي

تأمین مالي يا فاينانس ،يعني تهيه منابع مالي و وجوه براي ادامه فعاليت ش��ركت و
راهاندازي طرحهای توسعه و درآمدزا برای واحدهاي اقتصادي .تأمین مالي عمدت ًا از
طريق انتشار سهام ،فروش اوراق مشارکت ،صکوک و اخذ وام بانکی صورت میگیرد.

 -12ابزارهاي ويژه تأمین مالي
الف -سهام عادي
ب -سهام ممتاز
ج -اوراق صکوک
د -اوراق مشاركت

جهت کسب اطالعات بیشتر بهکتابچۀ آشنایی با خدماتتامینسرمایه
شرکتکارگزاری بانک ملی ایران مراجعه فرمایید.

 -13صکوک

صکوك به ابزارهاي مالی اسالمی گفته میشود که مبتنی
بر یک دارایی فیزیـکی منتشر میشود  .بنابراین دارندگان
این اوراق ،در حقیقت مالکان دارایی محس��وب میشوند.
این اوراق دارای بازده ثابت به اضافه سهمی از سود یا زیان
ناشی از سرمایهگذاری است که درصد سود و زیان میتواند
ثابت یا شناور باشد ،لذا بازده صکوک مقدار ثابتی نیست
و بر حسب ارزش واقعی محاس��به میگردد.اوراق بهادار
اس�لامی(صکوک) را میتوان بر اساس نوع عقد اصلی به
اوراق اجاره ،اوراق مشارکت ،اوراق سفارش ساخت (استصناع) ،اوراق خریددین(اوراق
رهنی) ،اوراق مرابحه(فروش اقساطی) ،اوراق سلف ،اوراق جعاله ،اوراق مساقات ،اوراق
مضاربه ،اوراق مزارعه ،اوراق وقف و اوراق قرضالحسنه تقسیم نمود.
در بورس تهران اوراق اجاره ،اوراقمش��ارکت ،اوراقمرابحه و اوراققرضالحسنه به
تصویب س��ازمان بورس و اوراق بهادار رسیدهاس��ت و قابل انتشار و قابل معامله در
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بورس میباش��د .در کتابچه راهنمای انتش��ار اوراق صکوک اجاره که توسط شرکت
کارگزاری بانک ملی ایران منتشر شده است به طور مبسوط به نحوه انتشار و ارکان
این اوراق اش��اره شدهاس��ت .در حال حاضر اوراق صکوک اجاره با مش��خصات زیر
معامله میشود.
Øüko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÝAoôA ïBð
lýìA
2 óBøBì
óBìBu
1 óBøBì
oBKõW
Bñýu äñürýè
BñLì
¾òßv
BLüBu óBüAo äñürýè
xoBK Q×ð ûoBWA

ÝAoôA jpð
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

lýuopu
ÝAoôA
úèBu 4
úèBu 4
úèBu 4
úèBu 4
úèBu 4
úèBu 4
úèBu 4
úèBu 4
úèBu 4
úèBu 4

pyBð
òükoôpÖ ÈuAô QÞpy
QzùHükoA ÈuAô QÞpy
lñ×uA ÈuAô QÞpy
òíùG ÈuAô QÞpy
kAkpg ÈuAô QÞpy
kAkpì ÈuAô QÞpy
pùì ÈuAô QÞpy
pýO ÈuAô QÞpy
oõüpùy ÈuAô QÞpy
om@ ÈuAô QÞpy

qBÒ@ iüoBO
RçìBÏì
90/06/14
90/06/07
90/04/06
90/01/09
90/10/27
91/03/27
91/03/28
91/04/03
92/03/05
92/02/21

lýuopu iüoBO
áõß¾ ÝAoôA
94/05/25
94/06/10
93/03/28
93/12/21
93/10/18
95/03/27
95/03/28
95/03/17
96/02/28
96/03/07

 -14اوراق مشاركت

اوراق مش��ارکت اوراق بهاداری است که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی
از منابع مالی مورد نیاز طرحهای سودآور تولیدی و خدماتی ،منتشر میشود .در هر
ورقهی مش��ارکت ،میزان سهم دارنده ی آن مشخص شدهاست .به این اوراق سود
ثابتی به طور علیالحس��اب تعلق میگیرد که در مقاطعی از س��ال پرداخت میشود.
س��ود قطعی اوراق در سررس��ید اوراق و از محل سود طرح مورد مشارکت پرداخت
میگردد.
اين اوراق دارای کوپنهایی با سررس��یدهای متنوع هستند(سه ماهه ،شش ماهه و
ساالنه) که برای دریافت سود این کوپنها بايد به بانك عامل مراجعه كرد و با تحويل
کوپن بخشي از سود را دريافت نمود.
در بازار بورس ايران به جای اوراققرضه ،اوراق مشاركت دادوستد میشود.
ش��ركت ايرانخ��ودرو (طرح پ��ژو پارس) اولين ش��ركتي بود كه اقدام به انتش��ار
اوراقمشاركت با سود19درصد در بورس ایران كرد.

31

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

در جدول زیر به اطالعات برخی از اوراق مشارکت اشاره شده است.
Øüko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

pyBð
ÝAoôA Rlì ÝAoôA lýuopu
ÝAoôA ïBð
òßvì àðBG
úèBu 5
%20
òßvì àðBG pùì òßvì
óBíPgBu ô úÏuõO þééíèA òýG QÞpy úèBu 5
%20
óBPvXðoBð
óApùO Q×ð {üæBK QÞpy
úèBu 4
%20
óApùO Q×ð {üæBK
óBíPgBu ô úÏuõO þééíèA òýG QÞpy úèBu 4
%20
QTÏG
Ýpy ô óApüA äñürýè QÞpy
úèBu 4
%20
Ýpy ô óApüA äñürýè
óBOõG þPÏñ¾ ûôpâ
úèBu 4
%20
óBOõG
úèBu 4
%20
qApýy ÿoAkpùy
qApýy ÿoAkpùy
úèBu 4
%20
ëõÖqk ÿoAkpùy
ëõÖqk QÞoBzì
úèBu 4
%20
rÛu ÿoAkpùy
óæõâ QÞoBzì
%20
úðBýìoôBg ÐüBñ¾ ô ókBÏì úÏuõO äñüléø úèBu 4
õÞlýì QÞoBzì
úèBu 4
%20
óBýuoBK àðBG
lùzì lXì QÞoBzì
úèBu 3
%20
òýìqpùâ òø@ äñu QÞpy
òýìqpùâ

lýuopu iüoBO qBÒ@ iüoBO

QÞoBzì ÝAoôA RçìBÏì

90/06/02
90/05/16
90/01/07
89/11/09
89/05/18
90/10/14
91/03/10
92/04/01
92/03/25
92/04/10
91/07/01
91/10/06

94/10/05
95/05/05
93/12/23
93/10/28
93/05/11
94/10/07
94/12/13
95/12/27
94/12/22
96/02/14
95/06/15
94/09/22

ش هر سهم
 -15انواع ارز 

هر س��هم با توجه به نحوه محاس��به و نگرش بازار در مورد آن ،ارزش منحصر به
فردی دارد .هر سهم؛ ارزش دفتری ،ارزش ذاتی ،ارزش اسمی و ارزش بازار منحصر
به خود را دارد.
´¿w oÀ xpnH ÌH¼ºH
ÁoTÎj xpnH

ÂµwH xpnH

nHpIM xpnH

ÂUHl xpnH

 -15-1ارزش دفتري

ارزش دفتری یک مفهوم حس��ابداری اس��ت و با اس��تفاده از این معیار ارزش هر
یک از اقالم دارایی بر اس��اس دادههای تاریخی ،تعیین میگردد .ارزش دفتری سهام
عادی برابر است با مجموع کلیه اقالمی که در بخش حقوق صاحبان سهام (متعلق به
سهام عادی) در ترازنامه آمدهاست .به ارزش دفتری شرکت ،ارزش ویژه نیز اطالق
میگردد ،به طوریکه مراد از ارزش ویژه هر س��هم ،جمع س��ود انباش��ته و سرمایه
پرداختشده تقسیم بر تعداد سهام عادی پایان دوره میباشد.
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 -15-2ارزش اسمي

ارزش اسمی هر ورقهی بهادار قیمتی است که روی برگهی سهم درج گردیدهاست.
ای��ن مبلغ هنگام انتش��ار اوراق بهادار س��هام تعیین و معرف بخش��ی از داراییهای
واحدتجاری است که از محل آوردهی سرمایهگذاران تأمین گردیدهاست.

 -15-3ارزش بازار

مبنای ارزش بازار این اس��ت ک��ه اگر دارایی در بازار به قیمت مش��خص معامله
ش��ود ،دارایی مشابه نیز قیمتی نزدیک به آن را خواهدداشت .در این راستا بین بازار
سطحی (بازاری که معامالت در آن پراکنده صورت میگیرد) و بازاری که عمق دارد
(بازاری که دارایی در آن به دفعات مورد معامله قرار میگیرد) اختالف عمده وجود
خواهدداشت.

 -15-4ارزش ذاتي

ارزش ذاتی عبارت اس��ت از بهترین برآورد ارزش یک س��هم با توجه به مجموعۀ
اطالعات مالی شرکت .این ارزش را می توان به عنوان ارزش واقعی دارایی توصیف
کرد .تفاوت بین ارزش ذاتی و ارزش بازار ،غالبا مهمترین مبنا برای تصمیمات خرید
یا فروش اوراق بهادار میباشد و همین امر منجر به عرضه و تقاضای سهام از سوی
سرمایهگذاران میگردد.

 -16سود هر سهم ()EPS

س��ود هر سهم خالصه اصطالح  Earning Per Shareاست .هرگاه كل سود پس
از كسر ماليات را به تعداد سهام شرکت تقسيم نماييم ،سود هر سهم به دست میآید.
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 EPS -16-1پيشبينيشده

عبارت است از سود هر سهم كه شركت براي سال مالي جاری شرکت پيشبيني
میکند.

 EPS-16-2تحققيافته

عبارت اس��ت از سود هر س��هم كه در دوره مالي گذشته به هر سهم تعلق گرفته
است.

 -16-3تعديلEPS

ش��رکتها در ابتداي س��ال مالي EPSخود را پيشبيني میکنن��د كه به آن EPS
پيشبيني ش��ده میگویند ولي گاهي اوقات ممکن اس��ت اين س��ود كمتر یا بيشتر از
پيشبيني قبلی ش��ود .هرگاه بررسيهای شرکت نش��اندهد که سود پيشبينيشده
كمتر يا بيش��تر از مبلغ پيشبينيشده قبلی بوده اس��ت EPS ،شرکت باید تعدیل و
منتشرگردد.

 -17سود تقسیمی هر سهم()DPS

به مقدار سودي كه شركت تقسيم میکند و به طور نقدي به دست سهامدار میرسد
 DPSگفته میش��ود .اين كه چه ميزان از س��ود تحققيافته هر سهم به صورت نقدي
توزيع شود و چه ميزان در شركت باقيبماند ،تصميمياست كه در مجمععاديساليانه
توس��ط هیأتمديرهشرکت به مجمع پيشنهاد ش��ده و سپس به تصويب سهامداران
میرسد.

 -18نسبت سود تقسیمی هر سهم

از تقسیم سودتقسیمی شرکت به سود هر سهمشرکت ،نسبت سودتقسیمی شرکت
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محاسبه خواهدشد .از آنجا که در بیشتر مواقع سود تقسیمی شرکت کمتر از سود هر
سهمشرکت میباشد ،این نسبت کوچکتراز عدد یک خواهدبود.

 -19سود باقيمانده

س��ود باقيمانده ،بخشي از سودشركت است كه بين سهامداران تقسيم نشده و به
عنوان ذخيره انباشتش��ده براي رشد شركت يا اس��تفاده از آن در موارد اضطراري،
نگهداري میشود .به سود باقیمانده شرکت؛ سودتقسيمنشده ،مازاد درآمد یا ذخيره
اطالق میشود.

 -20شاخصهای بورس

ش��اخص ،كميتي اس��ت كه نمايندهی چند متغير همگن میباشد و وسیلهای براي
اندازهگيري و مقايسه پدیدههایی است كه داراي ماهيت و خاصيت مشخصي هستند
كه بر مبناي آن میتوان ،تغييرات متغيرهاي معين در يك دوره را بررسي نمود.
محاس��به شاخص براي هر ش��ركت ،صنعت يا گروه يا دس��ته ،امكانپذير است و
ميتوان آن را محاسبه نمود.
در بورس تهران شاخصهایی نظیر شاخص قیمت ،شاخص صنعت ،شاخص پنجاه
شرکتفعالتر ،شاخص قیمت و بازده نقدی و شاخص بازده نقدی محاسبه میشود.
{½I\¹Q }iI
{oT²I÷Î S¨o

{ÍÄI¹Å }iI

{ÁIÀ }iI
·Ho¿U tn¼M

{®¨ }iI
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  -20-1شاخص کل قیمت ()TEPIX

ش��اخص قيمت بورس و اوراق بهادار تهران تمامي ش��ركتهاي پذيرفتهشده در
بورس را دربرميگيرد و درصورتيكه نماد شركتي بسته باشد يا براي مدتي معامله
نشود ،قيمت آخرين معامله آن در شاخص لحاظ ميگردد.
ت iام در زمان t
 =Pitقیمت شرک 
 = qitتعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
= Dtعدد پایه در زمان  tکه در مبدا برابر  ∑ Pi.qi.بودهاست
 =Pi.قیمت شرکت iام در زمان مبدا
=qi.تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان مبدا
 =nتعداد شرکتهای مشمول شاخص

 -20-2شاخص صنعت

در بورس و اوراق بهادار تهران شاخصقيمت براي هر صنعت محاسبة ميشود كه
همگي با فرمولي مشابه شاخصكل قيمت محاسبه ميشوند.

 -20-3شاخص پنجاه شركت فعالتر

اين شاخص نش��اندهنده سطح عمومي قيمت 50ش��ركت منتخب بورس است.
بورس تهران ميزان نقدش��وندگي يا فعاليت شركتها را مالك اصلي براي گزينش
 50ش��ركت قرار میدهد و به همين س��بب ،ش��اخص مزبور را شاخص 50شركت
فعالترنامگذاری کردهاست.
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 -20-4شاخص قيمت و بازدة نقدي

تغييرات اين ش��اخص نش��انگر بازدهكل بورس اس��ت و از تغييرات قيمت و بازده
نقدي پرداختي ،متأثر ميشود .اين شاخص كلية شركتهاي پذيرفته شده در بورس
را دربرمیگیرد و شيوة وزندهي و محاسبة آن همانند شاخصكلقيمت است و تنها
تفاوت ميان آن دو در شيوة تعديل آنها است.

 -20-5شاخص بازدة نقدي

ش��اخص بازدة نقدي بيانگر س��طح عمومي بازدة نقدي پرداختي شركتها است و
مقدار آن از تقس��يم پاية شاخص كل قيمت بر پاية شاخص قيمت و بازدة نقدي ،به
دست میآید.

 -21انواع سفارشها

انواع سفارشها در سامانه معامالتي عبارت است از:

xnIÿw ÌH¼ºH

j»kd¶ xnIÿw

pIM SµÃ¤ IM xnIÿw

j»kd¶ pIM xnIÿw

xnIÿw
yÄIz¬ SµÃ¤ ¾M

 -21-1سفارش محدود ()Limit Order

xnIÿw
¶pIM ¾M þ¤¼T

xnIÿw
¶j»kd¶ ¾M þ¤¼T

س��فارش خريد يا فروش��ي است که در قیمت تعيينش��ده توسط مشتري ،یا بهتر
از آن انجام میش��ود .در س��فارش محدود باید مدت زمان اعتبار س��فارش از قبل
مشخصباشد.
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 -21-2سفارش با قیمت باز ()Market Order

سفارشي است که بدون تعیین قیمت وارد سامانة معامالتیشده و با قیمت بهترین
سفارش طرف مقابل اجرا میشود .در صورت اجرا نشدن بخشي از سفارش ،باقيمانده
به صورت يک سفارش با قيمت باز در سامانه باقي خواهدماند .این نوع از سفارش،
متداولترین نوع سفارش است.

 -21-3سفارش باز -محدود ()Market To Limit Order

سفارشي است که فقط در مرحله حراج پيوسته میتواند وارد سامانة معامالتی شود.
این سفارش بدون تعیین قیمت وارد سامانة معامالتی شده و با قیمت بهترین سفارش
طرف مقابل اجرا میشود .در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش ،باقيمانده بهصورت
يک سفارش محدود به قيمت آخرین معامله انجام شده در سيستم باقيمیماند.

 -21-4سفارش به قيمت گشايش ()Market On Opening Order

سفارشی است که فقط در مرحلة پیش گشایش میتواند وارد سامانة معامالت شود.
این س��فارش بدون تعیین قیمت وارد سامانة معامالتی شده و در مرحلة گشایش با
قیمت گشایش معامله خواهد شد .در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش ،باقیمانده
به صورت یک سفارش محدود با قیمت گشایش در سیستم باقی میماند.

 -21-5سفارش متوقف به باز ()Stop Loss Order

سفارش متوقفی است که پس از فعال شدن ،به سفارش با قیمت باز تبدیل میشود.

 -21-6سفارش متوقف به محدود ()Stop Limit Order

سفارش متوقفی است که پس از فعالشدن به سفارش محدود با قیمتی که از قبل
در سفارش مشخص شدهاست ،تبدیل میشود.
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 -22ريسك نظاممند (سيستماتيك)

ريس��ك نظاممند ريسك مربوط به هر نوع سرمايهگذاري است كه در تمام اوراق
و اس��ناد بهادار مربوط به آن نوع فعاليت وجود دارد و با تنوع بخش��يدن و یا ایجاد
پرتفوی نمیتوان از آن اجتناب كرد .به همين دليل قيمت سهامهای مختلف در بازار
معموال با هم افزايش يا كاهش مییابد .با اين همه ،برخي شرکتها در مقايسه با ساير
شرکتها از ريسك سیستماتیک بيشتري برخوردارند .شـرکتهایی که دارای نوسان
باالی درآمد فروش ،بـدهیهای س��نگین مـالي ،رش��ـد س��ريع و نسبتهای جاري
ضعيف هس��تند و یا اینکه اندازه آنها بس��یار کوچک است ،از ریسک سیستماتیک
باالتری نسبت به سایر شرکتها برخوردار میباشد.

 -23ریسک غیر نظاممند (غیر سیستماتیک)

ریسک غیر نظاممند ،ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله
نوع محصول ،ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره میباشد .ریسک غیرسیستماتیک
را میتوان با تنوع بخشیدن و ایجاد پورتفوی مناسب کاهش داد .همچنین شرکتها
میتوانند با بهبود ساختار مالی ،عملیاتی و مدیریتی خود ،ریسک غیر سیستماتیک خود
را پایین آورند.
بخش چهارم :آشنایی با ساز و کار و مراحل انجام معامله در بورس اوراق
بهادار
بعد از اينكه تصميم گرفتيد سهام شركتي را خريداري كنيد يا آنرا بفروشيد ،باید
به یک شرکت کارگزاری مراجعه کرده و درخواست خود را مبنی بر خرید یا فروش
ارائه دهید .در این بخش س��ازوکار و مراحل انجام معامله ارائه میش��ود تا با نحوه
معامله در بورس بیشتر آشنا گردید.
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 -1تکمیل فرم مشخصات مشتری

اولین گام جهت ورود به بازار سرمایه تکمیل فرم مشخصات مشتری است .در این
فرم از مش��تری خواسته میشود تا مش��خصات فردی ،شغل ،میزان دارایی و درآمد
و میزان آشنایی با بورس و مفاهیم مالی را بیان کند و همچنین اعالم شماره حساب
بانکی جهت انجام معامالت به کارگزاری خواهد شد.

 -2دريافت كد بورسي

براي شروع سرمايهگذاري در بورس نياز به كد معامالتي داريد .كد معامالتي شما
يك كد واحد اس��ت كه به وسيله آن در سامانه اطالعاتي بورس شناسايي میشوید.
براي تهیه كد بورسی بايد يك برگه كپي شناسنامه به همراه كپي كارت ملي که کپی
مدارک مذکور برابر اصل ش��ده است را به يكي از كارگزاران تحويل بدهيد .پس از
اينكه مشخصات شما در سيستم ثبت شد ،با مراجعه به شركت كارگزاري(معموال بعد
از دو روز كاري) از كد معامالتي خود آگاه میشوید.
اخذ كد توسط کارگزار رايگان میباشد؛كد معامالتي از سه حرف اول نام خانوادگي
به عالوه يك عدد  5رقمي تشكيل میشود ،مثال اگر نـام خـانوادگي فـردي "احمدی"
باشد ،كـد بورسي منحصربهفرد شخص «احم  »10000میباشد.
با دريافت اين كد میتوانید شروع به سرمايهگذاري نماييد.

 -3پر کردن فرم درخواست خريد

پس از انتخاب ش��ركت و مراجعه به ش��ركت كارگزاري و واريز وجه به حس��اب
کارگزاری ،باید درخواس��ت خريد را پرکنید .در قس��مت اول اين فرم ،مش��خصات
شناسنامهای خود را به همراه كد ملي ،آدرس ،شماره تلفن و کد معامالتی مینویسید.
در بخش بعدي نام ش��ركت يا شرکتهای مورد نظر براي خريد را به همراه تعداد
سهام مورد درخواست و مبلغ سرمايهگذاري درج نماييد .سپس نوع خرید(حق تقدم
يا س��هام) را مشخصکنید .در پایان ش��ماره فيش بانك ،مبلغ واريزي و نام بانك را
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. برگه را امضا نماييد و به مسئول سفارشهای شركت كارگزاري تحويل دهيد،نوشته

³I¿w kÄoi ÂòI£T¶ ¾÷]Ho¶
®Ãµ§U / nHq¬nI¨ ¾M
/ kÄoi xnIÿw ©oM
nHq¬nI¨ JIve ¾M ¾]» qÄnH»
¾hvº ¦Ä ¾ÄHnH »
¾¶I¹wI¹{ ÂP¨¼TÎ

ôw¼U ¾±¶I÷¶ ³I\ºH
yÄHqÎH » ¾ºIÄHn
nHkÄoi ³I¿w ÂÄHnHj
¾±¶I÷¶ ´\e ·HqÃ¶ ¾M

(½¼]» ¾Ä¼vU)
SiHjoQ » ½¼]» ¾Ä¼vU
kÄoi pH ®ÅIe ¾]»
JIve ¾M ³I¿w
½k¹{»oÎ nHq¬nI¨

nHkÄoi RI~hz¶ SLY
SÃ²I÷Î ¾ºI¶Iw nj
¸ÃÃ÷U n¼Ê¹¶ ¾M
Á» ÂU°¶I÷¶ k¨
nHq¬nI¨ ôw¼U

nHkÄoi RI~hz¶ ÏIwnH
ôw¼U ÏH¼eH SLY ¾M
tn¼M RI¶ki S¨o{
Â±¶ k¨ kÃÄIU n¼Ê¹¶ ¾M
nHkÄoi

¾M xnIÿw j»n»
nHq¬nI¨ ôw¼U ¾ºIÄHn
SM¼º Éÿe IM
ôÄHo{ oÄIw »

RI~hz¶ SÎIÄnj
» ÏH¼eH SLY pH½k{ kÃÄIU
nHkÄoi ÂU°¶I÷¶k¨ ¸ÃÃ÷U
S¨o{ ôw¼U ´TvÃw nj
»tn¼M RI¶ki
nHq¬nI¨ ¾M ³°øH

(¡Hn»H ¾Ä¼vU)
¾¶I¹ÃÀH¼¬ ®Ä¼dU
³I¿w ½kºI¶
ÁHoM ½kzº ¾±¶I÷¶
ôw¼U ½k¹{»oÎ
½k¹{»oÎ nHq¬nI¨

¾¶I¹ÃÀH¼¬ ®Ä¼dU
ÁoTz¶ ¾M ³I¿w
nHkÄoi nHq¬nI¨ ôw¼U

چرخه خرید سهام
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24118

þèBÏO úívG

ûoBíy
:ëBüpu
:iüoBO

X1

óApùO oAkBùG ÝAoôA xoõG QÞpy

lüpg QuAõgok ïpÖ
oAkBùG ÝAoôA

ÿoArâoBÞQÞpy lÞ ô ïBð
óApüA þéì àðBG

}oB×u ûoBíy

:úG Ao êüm ok Z olñì ÿBø QÞpy úG ÉõGpì oAkBùG ÝAoôA QuA lñízøAõg
Àhy ïBð
:þÚõÛc/þÛýÛc

ïBð
:þâkAõðBg
ëBüpu ûoBíy
:úìBñuBñy

úìBñuBñy ûoBíy
:QHS ûoBíy/

:olK ïBð
/lèõO ëBu
:QHS iüoBO

/qA ûokB¾
:QHS êdì

:ò×éO ûoBíy

:þðBzð
þéì ûoBíy
:)þíÚo10(
:oAlüpg lÞ

þPvK lÞ
:)þíÚo 10(
.lýðBuo }ôpÖ úG lyBG þì QuõýK ó@ kBñuA úÞ

oBHPÎA iüoBO
QuAõgok

QíýÚ pTÞAlc

ÿoAnâúüBìpu ÔéHì

kAlÏO

pyBð QÞpy ïBð

oAkBùG ÝAoôA Ñõð

úG ¼^ ûpÛÖ.................kAlÏO þßðBG {ýÖ þÆ ëBüo....................................................... ÔéHì
QGBG Ao ÿpvÞÔéHì pø ïkõíð lùÏO úéýuõñülG .lükpâîýévO úíýíÂ úG ............................. ¼ðBG ûlùÎ................................ûoBíy
.ïqAkpLG krìoBÞBü oAkBùG ÝAoôA lüpg

:ûtüô ÈüApy ô RBËcçì
:ÿoArâoBÞQÞpy
ÝõÖ QuAõgok QÖBüok ô oAlüpg Qüõø qApcA
.ly løAõg êíÎ ó@ ÜHÆ ô QuA lýüBO koõì
:þâkAõðBg ïBð ô ïBð
:FBÃìAôpùì

:)þÚõÛc Àhy qBXì FBÃìA óBHcB¾ /þÛýÛc Àhy(oAlüpg ÿBÃìA êdì
:úÛýÚk
:FBÃìA ô pùì

.QuA oBHPÎA lÚBÖ ÿoArâoBÞ QÞpy FBÃìA ô pùì ô ûlñyôpÖ pùì Bü ô FBÃìA óôlG QuAõg ok òüA
þðBãüBG - ïõu úhvð
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oArâoBÞ-ëôA úhvð

:êýíßO iüoBO
:QÎBu
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 -4پر كردن فرم درخواست فروش

پس از اينكه تصميم به فروش س��هام خود گرفتید ،بايد با برگه س��هم ،شناسنامه و
کارت ملی به شركت كارگزاري مراجعه نمایید.
همانند درخواس��ت خريد در ابتدا مشخصات شناسنامهای خود را به همراه كدملي،
آدرس ،شماره تلفن و کدمعامالتی بنویسید .در بخش بعدي نام شركت يا شرکتهای
مورد نظر براي فروش را به همراه تعداد سهام و مبلغ مورد درخواست را درج نماييد.
سپس نوع فروش (حق تقدم يا سهام) را مشخصکنید .بعد از ذکر شمارهحساب بانكي،
نام بانک و مبلغ فروش خود ،انتهای برگه را امضا نموده ،و به مس��ئول س��فارشهای
شركت كارگزاري تحويلدهيد.
پس از آنكه درخواس��ت خريد و فروش ش��ما تكميل ش��د ،س��فارش شما توسط
معاملهگران ش��رکت کارگزاری در زمان مقتضي به سيس��تم معامالت بورس وارد
میشود و در صف خريد يا فروش قرار میگیرد.
توجه داش��ته باش��يد كه صف خريد به صورت نزولی و ص��ف فروش به صورت
صعودی قیمتهای درخواستی مرتب میشود.
هرگاه قيمت ابتداي صف خريد برابر قيمت ابتداي صف فروش گردد ،معامله انجام
خواهد شد.
(Áj¼÷Å)SµÃ¤ Kve oM :x»oÎ

(Â²»qº)SµÃ¤ Kve oM :kÄoi
ترتيب قرارگرفتن در صف معامالت

ÁHkTMH SµÃ¤
x»oÎ þÅ

ÁHkTMH SµÃ¤
kÄoi þÅ
انجام معامله
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pH ¾hvº ¦Ä ¾ÄHnH
x»oÎ xnIÿw ©oM
¾M ³I¿w ©oM ®ÅH »
ÁnHm¬ ½joPw S¨o{
¾M nHq¬nI¨ ôw¼U
·j¼µº ½joPw n¼Ê¹¶

x»oÎ ÂòI£T¶ ¾÷]Ho¶
/nHq¬nI¨ ¾M ³I¿w
x»oÎ xnIÿw ©oM ®Ãµ§U
³I¿w ©oM ®ÅH ¾ÄHnH /

Znk¹¶ RI~hz¶ ¢ÃLõU
x»oÎ xnIÿw ©oM nj
j¼]¼¶ IM ³I¿w ®ÅH »
R°¶I÷¶ ¾ºI¶Iw nj
ÁnHm¬ ½joPw S¨o{ ôw¼U

RoÄIû¶ ½¼]»

RoÄIû¶ Ì¼º cÃò¼U
®ÅH ®Ä¼dU / ÁoTz¶ ¾M
ÁoTz¶ ¾M ³I¿w ©oM
½k¹{»oÎ nHq¬nI¨ ôw¼U
(·A ÍÎn n¼Ê¹¶ ¾M)

Ì¼º ·j¼µº }hz¶
®ÅH Rj¼ø / RoÄIû¶
xnIÿw ©oM » ³I¿w ©oM
S¨o{ ôw¼U x»oÎ
¾M ÁnHm¬ ½joPw
½k¹{»oÎ nHq¬nI¨

³I¿w ©oM ®Ä¼dU
¸ÃÃ÷U » ¾ºHqi keH» ¾M
ôw¼U ÂU°¶I÷¶ k¨
ÁnHm¬ ½joPw S¨o{

ôw¼U ¾±¶I÷¶ ³I\ºH
ÂÄHnHj yÀI¨ » ¾ºIÄHn
¾M ½k¹{»oÎ ³I¿w
¾±¶I÷¶ ´\e ·HqÃ¶

x»oÎ xnIÿw j»n»
nHq¬nI¨ ôw¼U ¾ºIÄHn ¾M
» SM¼º Éÿe IM
ôÄHo{ oÄIw

(¡Hn»H ÁIQIÄIQ)

¾¶I¹ÃÀH¼¬ ®Ä¼dU
ÁoTz¶ ¾M ³I¿w
nHkÄoi nHq¬nI¨ ôw¼U

(½¼]» ¾Ä¼vU)

¾¶I¹ÃÀH¼¬ ®Ä¼dU
³I¿w ½kºI¶
½k¹{»oÎ ÁHoM ½kzº ¾±¶I÷¶
½k¹{»oÎ nHq¬nI¨ ôw¼U

½¼]» ¾Ä¼vU
®ÅIe ¾]» SiHjoQ »
¾M ³I¿w x»oÎ pH
½k¹{»oÎ nHq¬nI¨ JIve

چرخه فروش سهام
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24521

þèBÏO úívG

ûoBíy
:ëBüpu

óApùO oAkBùG ÝAoôA xoõG QÞpy
ÿoArâoBÞQÞpy lÞ ô ïBð
óApüA þéì àðBG

X1

:iüoBO

úìBñPèBÞô ô }ôpÖ QuAõg ok ïpÖ
oAkBùG ÝAoôA }ôpÖ

ïBð
:þâkAõðBg
ëBüpu ûoBíy
:úìBñuBñy
:ò×éO ûoBíy

}oB×u ûoBíy

:úG Ao êüm ok Z olñì ÿBø QÞpy úG ÉõGpì oAkBùG ÝAoôA QuA lñízøAõg
Àhy ïBð
:þÚõÛc/þÛýÛc
úìBñuBñy ûoBíy
:QHS ûoBíy/

:olK ïBð

/qA ûokB¾
:QHS êdì

/lèõO ëBu
:QHS iüoBO
:þðBzð
þéì ûoBíy
:)þíÚo10(

þPvK lÞ
:)þíÚo 10(

:ûlñyôpÖ lÞ

.lýðBuo }ôpÖ úG lyBG þì QuõýK ó@ kBñuA úÞ

qA QGBýð úG êìBÞ oõÆ úG Ao oAkBùG ÝAoôA ëBÛPðA ô QHS RB×üpzO ô êcApì úýéÞBO îøk þì pýÒ úG êýÞõO Üc BG ïBO QèBÞô ÿoArâoBÞïpPdì QÞpy ó@ úG B«ñíÂ
:ûlñyôpÖ ÿBÃìA ô pùì
.løk ïBXðA IðBXñüA
QuAõgok oBHPÎA iüoBO

QíýÚ êÚAlc

)Ùôpc úG( kAlÏO

kAlÏO

pyBð QÞpy ïBð

oAkBùG ÝAoôA Ñõð

¼ðBG krð...............................................ûoBíyþßðBG JBvc úG :oõvÞpüBu ô krìoBÞpvÞqA wK }ôpÖ qA ê¾Bc úWô BG êíÎ ˆõdð
QùW ÿoArâoBÞJBvc ok .kõy QgAkpK IðBXñüA ïBñG à^ oôl¾ ÜüpÆ qA .kõy rüoAô IðBXñüA ïBñG ...................úHÏy..........................
.lðBíG þÚBG oAkBùG ÝAoôA lüpg

:ûtüô ÈüApy ô RBËcçì
:ÿoArâoBÞQÞpy

:)þÚõÛc Àhy qBXì FBÃìA óBHcB¾ / þÛýÛc Àhy(ûlñyôpÖ ÿBÃìA êdì

QÖBüok ô ûlñyôpÖ Qüõø qApcA , oAkBùG ÝAoôA ëõ¾ô
.lyløAõgêíÎ ó@ ÜHÆ ô QuA lýüBO koõì ÝõÖ QuAõgok
:þâkAõðBg ïBð ô ïBð
:FBÃìA ô pùì

:úÛýÚk

:êýíßO iüoBO
:QÎBu

:FBÃìA ô pùì

.QuA oBHPÎA lÚBÖ ÿoArâoBÞ QÞpy FBÃìA ô pùì ô ûlñyôpÖ pùì Bü ô FBÃìA óôlG QuAõg ok òüA
þðBãüBG-ïoBù^ úhvð ûlñyôpÖ-ïõu úhvð

ûõWô úüõvO ô oAkBùG ÝAoôA ÿrÞpì ÿoAnâûkpLu QÞpy-ïôk úhvð oArâoBÞ-ëôA úhvð
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 -5کارمزد معامالت خرید و فروش در بورس و فرابورس

kÅnj 0/087
¨oÄIw jq¶nI
IÀjI¿º

kÅnj 0/487
¨ÂÄI¿º jq¶nI

kÅnj 0/4
¨jq¶nI
¨ÁnHq¬nI

کارمزد معامالت خرید سهام در بورس

kÅnj 0/074
¨oÄIw jq¶nI
IÀjI¿º

kÅnj 0/474
¨ÂÄI¿º jq¶nI

kÅnj 0/4
¨jq¶nI
¨ÁnHq¬nI

کارمزد معامالت خرید سهام در بازار اول ،دوم و سوم فرابورس
1/029
kÅnj
¨ÂÄI¿º jq¶nI

kÅnj 0/5
¶RIÃ²I

kÅnj 0/129
¨jq¶nI
IÀjI¿º oÄIw

kÅnj 0/4
¨jq¶nI
¨ÁnHq¬nI

کارمزد معامالت فروش سهام در بورس

1/011
kÅnj
¨ÂÄI¿º jq¶nI

kÅnj 0/5
¶RIÃ²I

kÅnj 0/111
¨jq¶nI
IÀjI¿º oÄIw

kÅnj 0/4
¨jq¶nI
¨ÁnHq¬nI

کارمزد معامالت فروش سهام در بازار اول ،دوم و سوم فرابورس
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بخش پنجم :چند توصيه و نکته ضروری جهت حضور در بازار سرمایه

توجه داشته باشيد كه اين توصیهها بسيار عمومي هستند و در شرایط مختلف ،ممكن
اس��ت كاربردهاي متفاوتي داشته باش��ند ،ولي هر كدام از آنها داراي مفاهيم پایهای
هستند که میتواند شما را به يك سرمايهگذار آگاه تبديل كند.

 -1فروش سهام زيان ده و نگهداري سهام سود ده

*معموال س��رمايهگذاران سهامي را كه افزايش قيمت پيدا میکند میفروشند ،ولي
سهامي كه با كاهش قيمت مواجه شده را به اميد باال رفتن قيمت نگهداري میکنند.
اگر س��رمايهگذار زمان صحيح براي فروش س��هامي كه با كاهش قيمت مواجه شده
اس��ت را تشخيص ندهد ،ممكن است سهام پس از مدتي کامال بيارزش شود .البته
نگهداري سهام ارزشمند و فروش سهام كمارزش از نظر تئوري ايده جالبي است ولي
در عملمشكل است.
*توصيه میش��ود س��هامي كه آينده خوبي دارند را به واس��طه سیاستهای غلط
شخصي ،دست كم نگيريد.
*اگر شما درك خوبي از پتانسيل سرمايهگذاري خود داريد ،ممكن است سیاستهای
غلط شما باعث محدودكردن سود شما شود.
*در مورد سهامي كه با كاهش قيمت مواجه میشود ،واقعبين باشيد و در عين حال
پتانسیلهای سهم را نيز در نظر بگيريد.
*اگر در تشخيص سهامي كه انتظار آينده خوب براي آن را داشتهاید ،دچار اشتباه
شدهاید ،واقع بين باشيد.
*از فروش س��هام زيانده نترس��يد! زيرا ممكن است براي جبران ضرر ،زمان را از
دست بدهيد.
*شرکتها را با توجه به میزان پتانسیل و امکاناتشان ارزيابي كنيد.

*فقط به خاطر داشته باشيد كه نباید اجازه دهيد ترس بازده شما را محدود كند ،يا
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باعث زيان بيشتر شود.

-2همواره با یک حاشیه ایمنی به سرمایهگذاری بپردازید

حفظ حاش��یه ایمنی در سرمایهگذاری یعنی خریدن اوراق بهادار هنگامیکه قیمت
آنها در بازار به میزانی قابل مالحظه پایینتر از ارزش واقعی آنهاست .با این کار نه
تنها سودی باال نصیب سرمایهگذار میشود بلکه حتی اگر قیمتها به شدت کاهش
یابد ضرر حاصل از آن پایینترین میزان خواهدبود.
این روش برای سرمایهگذاران بسیار سودمند است زیرا خرید چنین سهامی هنگامی
که بازار به شکلی اجتنابناپذیر سهم یاد شده را از نو ارزیابی میکند و قیمت آن را به
حد واقعی میرساند سودی سرشار نصیب سرمایهگذار میکند .این استراتژی همچنین
در صورتی که امور طبق برنامه پیش نروند و ش��رکت یادش��ده دچار مشکلش��ود
سرمایهگذار را از ضرر حفاظت میکند.

-3انتظار بیثباتی بازار را داشته باشید و از آن استفاده کنید

س��رمایهگذاری در سهام به معنای سروکار داشتن با بیثباتی است .در دوران افول
ش��اخصها به جای جستوجو برای راههای خروج ،س��رمایهگذاران هوشمند از این
دوران به عنوان فرصتهای بزرگ س��رمایهگذاری اس��تفاده میکنند .از سویی دیگر
باید تنها هنگامی به خرید بپردازید که قیمت پیش��نهاد شده مناسب باشد و هنگامی
بفروش��ید که قیمتها بس��یار باال رفته باش��د به عبارت دیگر بازار بیتردید افت و
خیزهایی دارد و گاهی این افت و خیز زیاد است اما به جای ترس از بیثباتی ،از آن
به نفع خود استفاده کنید یعنی با قیمت پایین بخرید و با قیمتی باال بفروشید.

-4مشخص کنید چه نوع سرمایهگذاری هستید

توصیه میشود سرمایهگذاران ویژگیهای شخصیتی خود را در حوزه سرمایهگذاری
شناسایی کنند .به همین منظور تمایزی روشن بین گروههای مختلف سرمایهگذاران
فعال در بازار وجود دارد که در ادامه به دو گروه از آنها اشاره میشود:
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فعال در برابر منفعل

س��رمایهگذاران تنها دو گزینه برای انتخاب پیش روی خود دارند :گزینه نخست،
تبدیلش��دن به یک س��رمایهگذار خوب و فعال که انرژی و زمان کافی برای تحقیق
و کس��ب سود مورد انتظار صرف مینماید .اگر این گزینه را انتخاب نمیکنید ،عم ً
ال
گزینه دوم یعنی سرمایهگذاری منفعالنه را که سود پایینتری در پیخواهدداشت را
انتخ��اب کردهاید .در این حالت احتیاج به ص��رف زمان و انرژی زیاد ندارید .هرچه
تالش بیش��تری صرف س��رمایهگذاری بهینه کنید ،بازده و سود سرمایهگذاری شما
بیشتر خواهدبود.
در بازار س��هام ش��یوههایی وجود دارد که از طریق آنها میتوانید س��ودی مناسب
کس��ب کنید .اگر زمان ،انرژی و اش��تیاق الزم برای تحقیق گسترده درباره ابزارهای
سرمایهگذاری و شرکتهای حاضر در بورس ندارید ،سرمایهگذاری در یک صندوق
سرمایهگذاری مشترک گزینه خوبی محسوب میشود.
بسیاری از سرمایهگذاران ایده غلطی دارند که بدون تالش میتوان سود متوسطی را
کسب کرد پس با اندکی تالش ،میتوان سودی بسیار باالتر به دستآورد .اما واقعیت
این اس��ت که اکثر کس��انی که این روش را انتخاب کردهاند در نهایت سودی بسیار
پایینتر از حد متوسط به دست آوردهاند.
در حقیقت س��رمایهگذار منفعل ،س��رمایهگذاری اس��ت که هم در سهام و هم در
اوراق قرضه یا مش��ارکت سرمایهگذاری میکند .این گروه از سرمایهگذاران از تمام
ابزارهای س��رمایهگذاری موجود در بازار در س��بد داراییهای خود میگنجانند و از
حوزههایی که بهترین عملکرد را دارند س��ود میبرند بدون آنکه مجبور باشند آینده
این حوزهها را پیشبینی کنند .یک سرمایهگذار با انجام این کار ،کسب سود بازار را
برای خود تضمین میکند و ترتیبی میدهد که کمتر از حد متوسط بازار سود کسب
نکند به این معنا که او صرف ًا اجازه میدهد وضعیت کلی بازار ،سود بلندمدت او را در
س��رمایهگذاریهایش تعیین کند .کسب سود باالتر از حد متوسط بازار بسیار دشوار
است و بسیاری از سرمایهگذاران موفق به چنین کاری نمیشوند.
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سرمایهگذار در برابر سوداگر

به جز س��رمایهگذاران ،افراد دیگری نیز در بازارهای
مالی فعالیت میکنند .افرادی که وارد بازار اوراق بهادار
میشوند باید مشخص کنند که میخواهند سرمایهگذار
باش��ند یا س��وداگر .تفاوت این دو گروه چندان پیچیده
نیست :س��رمایهگذار ،سهام را بخشی از یک شرکت و
س��هامدار را مالک بخشی از ش��رکت میداند در حالی
که سوداگر خود را فردی میداند که مشغول دادوستد
اوراق ارزشمند است بدون آنکه این اوراق ارزش واقعی
داشتهباشند.

جهت کس��ب اطالع بیشتر در خصوص شناخت میزان ریسک پذیری و اتخاذ استراتژی مناسب سرمایه گذاری به

کتابچه شناخت وظایف و کارکردهای مشاوران سرمایه گذاری شرکت کارگزاری بانک ملی ایران مراجعه نمایید.

-5مبهوت بازدههای گذشته نشوید.

پژوهشها نش��ان میدهند عموما عملكرد گذش��تهی بازار ضام��ن بازده آینده آن
نیست .از این رو س��رمایهگذاریها را بر اساس ویژگیهایشان انجام دهید .صرفا به
عملكرد گذشته دل نبندید .به عبارت دیگر احساساتی عمل نكنید.

-6تنها از یك روش برای انتخاب سرمایهگذاری استفاده نكنید.

حتی سرمایهگذاران حرفهای نیز بعضا در پیشبینی حركتهای بازار و تعیین بهترین
زمان خرید موفق نیستند .همه ممكن است اشتباه كنند فقط كسانی اشتباه نمیكنند
ك��ه هیچگاه س��رمایهگذاری نکردهاند .از این رو ممكن اس��ت روش ناموفق یا موفق
قبلی سرمایهگذاری در شرایط فعلی ،نتیجه معكوس به بارآورد .مهم این است كه از
اشتباهات قبلی درس بگیریم .

-7به طور مستمر سرمایهگذاری كنید

همواره فرصتهای مناس��بی برای س��رمایهگذاری وج��ود دارد .بنابراین هر ماهه
مبلغ معینی را پساندازكنید و از فرصتهای جدید س��رمایهگذاری استفاده نمایید.
سرمایهگذاری مستمر غالبا شما را در برابر ضربههای سخت بازار ایمن میسازد.
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-8به سرمایهگذاریهای خود تنوع ببخشید

ب��رای ب��ه حداق��ل رس��اندن ریس��كهای س��رمایهگذاری و افزایش ب��ازده ،به
سرمایهگذاریهای خود تنوع ببخشید .سرمایهگذاری را میتوان با خرید داراییهای
مالی مانند س��هام صنایع و بخشهای متفاوت و اوراق مشاركت و داراییهای حقیقی
مانند زمین و ساختمان یا دیگر داراییهای فیزیكی متنوع ساخت .

-9حد معقولی از ریسك را بپذیرید تا از رشد بالقوهی بازار سهام محروم نشوید

پرتفویی كه ش��امل سهام ،س��پردهی بانكی و اوراق مشاركت است ریسكش كمتر
از پرتفویی اس��ت كه تنها از س��پردهی بانكی یا اوراق مش��اركت تشكیل شده است.
ازاین رو به منظوركس��ب نتایج دلخواه ،همواره با توجه به میزان ریسكپذیری خود،
نسبت مناس��بی از سهام را نیز در پرتفوی خود س��رمایهگذاری نمایید .برای تعیین
سطح ریس��كپذیری باید ابتدا اهداف سرمایهگذاری خود را معین كنید .افق زمانی
سرمایهگذاری ،یكی از عوامل مهم در تعیین اهداف سرمایهگذاری است.

 -10همواره به بازارهای غیر مالی نیز توجهكنید

محتوا و افق سرمایهگذاری خود را گسترش دهید .توجه به بازارهای غیرمالی مانند
مسكن ،طال ،محصوالت و مواد اولیه؛ عالوه بر امكان گسترش محتوای پرتفوی پربازده،
امكان تحلیل دقیقتر سرمایهگذاری در بازارهای مالی را نیز فراهم میکند.

 -11شايعات بازار را جدي نگيريد

*شايعات موجود در بازار را جدي نگيريد حتي اگر از طرف دوست شما و يا شخص
مطلع در بازار باشد ،زيرا هيچ شخصی نمیتواند پيشبيني درستي از آينده يك سهم
داشتهباشد.
*زمانيكه شما سهمي را براي خريد انتخاب میکنید ،مهم اين است كه دليل انجام
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اين كار را بدانيد.
*پيش از تصميم به خريد ،تحقيق كنيد و شرکت مورد نظر را ارزيابي قرار دهید.

*ممكن اس��ت در برخي موارد اتکا به صحبتهای ديگران س��ودده باشد ،ولي اين
عمل ش��ما را از تبديل شدن به يك سرمايهگذار مطلع باز میدارد .آگاهي تنها رمز
موفقيت در بلندمدت است.

 -12با نوسانات جزئي دلسرد نشويد

*به عنوان يك سرمايهگذار با ديد بلندمدت ،نگران تغييرات قيمت در كوتاهمدت
نباشيد.
*به جاي نگراني نسبت به نوسانات اجتنابناپذير در كوتاهمدت ،به سرمايهگذاري
خود مطمئن باشيد.
*يك س��ري از س��رمايهگذاران از نوسانات روزانه سهم به دنبال سود هستند ،ولي
س��ود بلندمدت وابس��ته به تغييرات ديگري در بازار است ،كه ممكن است چند ماه
بهطول بیانجامد .پس ديد خود را بر روی نظرات و تحقيقات خود متمركز كنيد.

 -13انتخاب يك استراتژي مشخص و تمركز روي آن

افراد مختلف روشهای مختلفي براي خريد يا فروش سهام در بازار انتخاب میکنند.
روشه��ای مختلفي براي موفقيت در بازار وج��ود دارد و روش هيچ كس بر ديگران
ارجحيت ندارد .س��رمايهگذاري كه روش مشخصي براي خريد سهام نداشتهباشد،
ممكن است در بلندمدت با زيان مواجه شود.

 -14ديدگاه بلندمدت داشته باشيد

س��ودهاي كوتاه مدت اغلب باعث گمراهي سرمايهگذاران جديد میشود و داشتن
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ديد بلندمدت براي يك سرمايهگذار ضروری است .اين بدان معني نيست كه خريد و
فروش سهام منجر به كسب سود نمیشود ولي همانطور كه قبال اشارهشد ،روشهای
متفاوتي براي كس��ب س��ود در بازار س��هام وجوددارد .در نظر داشتهباشيد كه اين
معامالت به منابع مالي ،دانش و ريسكپذيري باال نیاز دارند.

 -15با هوشیاری سرمایهگذاری كنید

همواره بر س��رمایهگذاریهای خود نظارت نمایید .سهامی وجود ندارد كه شما آن
را برای همیشه نگه دارید .هر سرمایهگذاری همواره زمانی برای خرید و زمانی برای
فروش وجود دارد .سرمایهگذار موفق كسی است كه این دو زمان را تشخیص دهد .

 -16از خدمات مشاوران سرمایهگذاری استفاده كنید

نیازها و شرایط مالی شما دائما در حال تغییر است .از این رو مراجعه شما به مشاوران
س��رمایهگذاری ،به ش��ما در تركیب و انتخاب مناسب س��رمایهگذاریهایتان كمك
مینماید .غالبا ضروری اس��ت كه حداقل سالی یك بار به متخصصان سرمایهگذاری
مراجعه كنید .توجه داشته باشید كه سرمایهگذاری یك كار تخصصی است  .بهرهگیری
از متخصصان در هر رشتهی كاری موجب ارتقاء بهرهوری ،كارایی و اثربخشی میگردد.
جهت کسب اطالعات بیش��تر و بررسی خدمات مشاوران سرمایهگذاری به کتابچه
شناخت وظایف و کارکردهای مشاوران سرمایهگذاری مراجعه کنید.

 -17نقش اطالعات در بازار سرمايه

تصميمگیریهای اقتصادي نيازمند اطالعاتي اس��ت كه بتوان با كمك آنها منابع
موج��ود و در دس��ترس را به نح��و مطلوبی تخصيص داد .يك��ي از مهمترین عوامل
در تصميمگي��ري صحيح ،اطالعات مناس��ب و مرتبط با موضوع تصميم اس��ت كه
اگر به درس��تي فراهم و پردازش نش��ود ،اثرات منفي براي فرد تصميمگيرنده در پي
خواهدداشت.
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از س��وي ديگر ،نوع و چگونگي دس��تيابي به اطالعات نيز حائز اهميت اس��ت .در
صورتيكه اطالع��ات موردنياز به صورت نامتقارن در بين افراد توزيع ش��ود(انتقال
اطالع��ات به صورت نابرابر بين افراد صورتگيرد) ،میتواند منجر به نتايج متفاوتي
نس��بت به موضوع واحدی گ��ردد .بنابراين ،قبل از اينكه خ��ود اطالعات براي فرد
تصميمگيرنده مهم باش��د ،كيفيت زمان دس��تیابی به اطالعات بايد به صورت دقيق
مورد ارزيابي قرار گيرد .اطالعات مرتبط با موضوع مورد نظر در بازار سرمايه ،پايه
اوليه معامالت را ش��كل میدهد .از اين رو است كه اطالعات را گرانبهاترین دارايي
بازار سرمايه میدانند.
معموال زماني كه اطالعات تازهای از وضعيت ش��رکتها در بازار منتش��ر میشود،
اين اطالعات از سوي تحليلگران ،سرمايهگذاران و ساير استفادهكنندگان مورد تجزيه
و تحليل قرارگرفته و بر مبناي آن ،تصميمگيري نس��بت به خريد و يا فروش س��هام
ص��ورت میپذیرد .اين اطالعات و نحوه واكنش به آنها بر رفتار اس��تفادهكنندگان،
بهخصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تأثیرگذاشته و باعث افزايش و يا كاهش قيمت
و حجم مبادالت س��هام میشود ،زيرا نحوه برخورد افراد با اطالعات جديد ،نوسانات
قیمتها را شكلمیدهد.
بنابراين ،در صورت انتش��ار اطالعات محرمانه و ناهمگون ،واکنشهای متفاوتي را
از س��وي سرمايهگذاران در بازار سرمايه ش��اهد خواهیم بود كه اين امر تحلیلهای
نادرست و گمراه کنندهای را از وضعيت جاري بازار به همراه خواهد داشت .آنچه در
بازارهاي سرمايه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه ،بسياري از افرادي كه اقدام
به سرمايهگذاري میکنند ،مردم عادي هستند كه تنها راه دسترسي آنها به اطالعات
مهم ش��رکتها ،اطالعیههایی اس��ت كه از جانب ش��رکتها در قالب گزارشهای
حسابداري و صورتهای مالي منتشر میشود .هدف نهايي حسابداري ،تأمین نيازهاي
اطالعاتي استفادهكنندگان از خدمات حسابداري است.
با توجه به اينكه هدف اصلي از ارائه اطالعات حسابداري كمك به تصميمگیریهای
اقتصادي افراد است ،باید توجه داشت در شرايطي كه دستيابي به اطالعات پرهزينه
باشد ،سرمایهگذاران مجبورند اطالعات مورد نیاز خود را از طريق برآوردهايذهني،
تحلیلهای خود درباره سوددهي آتي شركت ،جريانات نقدي و غیره جمعآوری کنند.
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در نتيجه افرادي كه از نظر اطالعاتي نسبت به سايرين در موقعيت بهتري قرارگرفته
باش��ند ،قادر به برآوردهاي بهتري خواهندبود و عرضه و تقاضاي بازار را تحتتأثیر
ت سهام میشوند.
خود قرارداده و باعث نوسانات قیم 
با توجه به مطالب فوق ،میتوان گفت در صورت نبود ساختاري مناسب براي ارائه
و افشاي اطالعات در بازارهايمالي ،سرمایههای افراد عادي كه در اين بازارها اقدام
به س��رمايهگذاري میکنند ،همواره در مخاطره قرار میگیرد ،كه به نظر میرسد اين
موضوع در قانون جديد بازارسرمايه مورد توجه واقع شده است ،تا اطالعات به طور
متقارن منتشر شود.
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