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توضیحات:
این کتاب به شما کمک میکند که با یکی از بزرگترین و مرگبارترین
اشتباهات در بورس آشنا شوید .آگاهی از این کلید به شما کمک شایانی خواهد
کرد و شمارا نجات خواهد داد و از افتادن دریکی از باتالقهای مرگبار بورس
جلوگیری خواهد کرد.

دوستان عزیز:
شما اجازهی تغییر محتویات کتابچه رانخواهید داشت.
شما اجازهی فروش این کتابچه رانخواهید داشت.

ام ا

اجازه دارید این کتابچه را به دوستانتان هدیه بدهید
اجازه دارید این کتابچه را برای دانلود در سایتتان قرار دهید

مقدمه:
در بورس ایران برخی نکات وجود دارد که رعایت کردن آنها بسیار حیاتی است
و عدم رعایت آنها اثرات مرگبار خواهد داشت.

در این کتاب به یکی از مهمترین نکات و از کلیدیترین عوامل در بورس ایران
پرداخته میشود که عدم رعایت این نکته بهتماممعنای واقعی کلمه مرگبار
خواهد بود.

من در این کتاب سعی کردهام به نحو عملی و بامثال های واقعی که در بورس
ایران اتفاق افتاده این نکته را کامل تبیین کنم باشد که خوانندگان این کتاب
اهمیت موضوع را دقیق درک کرده و آن را به دیگران هم انتقال دهند.

و این اشتباه مرگبار

را انجام ندهند .

چراکه با گرفتار شدن در این باتالق ،دیگر راه نجاتی نخواهد

ماند و

این پایانی میشود بر سرمایهگذاری و حضور فرد در بورس و آغازی
میشودبرنگون بختی سرمایهگذاری .

پس لطفا به خاطر خودتان هم که شده  ،این کتاب را بهدقت بسیار مطالعه نمایید
و در سرمایهگذاری خود مدنظر قرار دهید.

شهاب سهرابی
نویسنده کتاب جادوی بورس
تهران-تابستان 1397
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معرفی نویسنده:

o

نویسندهی کتاب "جادوی

بورس" در سال -1396انتشارات ایده

پردازان چکاد-شابک978-600-8158-41-7:

 oنویسنده در فصلنامه مدیریت و توسعه و تحول (علمی –پژوهشی)–دانشگاه
آزاد قزوین سال دوم شماره -4بهار ( 1389علمی –پژوهشی :باالترین
درجه نشریات دانشگاهی ایران است).
 oنویسنده در مجله مدیریت(ویژهنامه برنامهریزی و مدیریت
استراتژیک)سال -21دوماهنامه آذر و دی -1389شماره 160

 oدر سن  33سالگی رئیس شعبه بانک پارسیان در تهران شد.

 oفوقلیسانس MBAگرایش استراتژیک دارد.

 oمدرک توانگری مالی در بازار سرمایه ایران  IFCEM2از مرکز مالی ایران
 IFCرادارد.

 oبیش از  5000ساعت سابقه ی حضور فعال دربازار سرمایه ایران دارد.

 oده سال سابقه کار بانکی دارد (.از کارمند پشت باجه تا رییس شعبه بانک
پارسیان درتهران)

این کتاب به درد چه کسانی میخورد؟
 این کتاب به درد افرادی میخورد که عالقهمند هستند در مورد بورس بیشتر
بدانند.

 این کتاب به درد سرمایهگذارانی میخورد که بهتازگی وارد بورس شدهاند و
خود مدیریت سرمایه خودرابرعهده گرفتهاند.

 این کتاب به درد سرمایهگذارانی میخورد که در بورس سابقه حضور دارند
ولی تاکنون مرتکب این خطای کشنده نشدهاند.

 و درنهایت به درد افرادی که سابقهی حضور بیشتری دارند و این نکته را
رعایت نمیکنند ولی فعال اتفاقی برای آنها نیفتاده است!

 داستان احمدرضا:

"میخواهم یک داستان واقعی برایتان تعریف
کنم"
داستانی واقعی که در سال  1394در بورس ایران اتفاق افتاد برایتان نقل
میکنم که دوست مورداشاره در این داستان مرتکب این اشتباه مرگبار "تک
سهم شدن در بورس" شد وزندگیاش فروپاشید!!!

انتهای سال هزاروسیصدونودوچهار ( )1394بود.
جوانی حدودا سیوچندساله به نام احمدرضا در تهران زندگی میکرد.
پدرش دچار بیماری سختی شده بود که اوراعمال زمینگیر و خانهنشین کرده
بود.مراقبت
و نگهداری از پدر هم بر عهدهی احمدرضا قرارگرفته بود.

احمدرضا به توصیهی دوستان بسیار صمیمی و مورد اعتمادش تصمیم گرفت
وارد سرمایه
گذاری در بورس شود.البته خودش هیچ شناخت و تجربهای از بورس و
سرمایهگذاری
در آن نداشت.

برای این کار در قبال وثیقه قرار دادن ملک پدری ،وامی به میزان یک میلیارد
تومان گرفت
با این شرایط که در پایان سال بعدی و در سررسید وام  ،اصل و سود وام را یکجا
پرداخت کند.
با این حساب احمدرضا باید پایان سال ،1395یکجا مبلغ یک میلیارد و سیصد
میلیون تومان
به بانک میپرداخت.به عبارتی اقساط ماهیانه  25 ،میلیون تومان میشد ولی او
یکجا در
پایان دوره ،اصل و سود را پرداخت میکرد.

به او سهام شرکتی معرفی شد و گفته شد این شرکت بهزودی جهش قیمتی
قابلمالحظه
ای خواهد داشت .جهش صد و پنجاهدرصدی آن در چند ماه آینده قطعی است و
سودهای
چهارصد و پانصد درصدی هم چندان دور از دسترس نیست.

احمدرضا هم با تمام یک میلیارد تومان  ،فقط سهم آن شرکتی که دوستانش
گفته بودند
خریدو با خیالی راحت به مراقبت از پدر بیمارش مشغول شد.
زمان میگذشت و در ذهن احمدرضا دومیلیاردو پانصدمیلیون تومان رژه
میرفت که
با فروش سهام ،به دست میآورد و با پرداخت یک میلیادوسیصد میلیون (اصل و
سود وام
بانکی) عمال یک میلیارد و دویست میلیون تومان برایش میماند  .با این تصور
قند توی دلش

آب میشد!

قیمت سهام دریکی دو ماه اول آرامآرام رشد کرد و به افزایش قیمتی بیش از
پنجاه
درصد رسیدیک میلیارد احمدرضا در حدود دو ماه شده بود یک میلیارد و پانصد
میلیون تومان

احمدرضا اینجا باید تصمیم میگرفت ،با فروش سهام به قیمت یک میلیارد و
پانصد
میلیون تومان میتوانست  50میلیون تومان سود بانک را پرداخت کند و 450
میلیون

تومان همسود برای خودش میماند ولی او خود را برای یک میلیارد و دویست
میلیون سود
آماده کرده بود نه  450میلیون تومان بنابراین تصمیم گرفت با سهم بماند و تازه
نشانههای
درستی نظر دوستانش را هم عمال به چشم میدید.

احمدرضا با سهم ماند.

در ادامه با توجه به اینکه نوسان در ذات بازارهای مالی هست وافت و خیز دارد ،
برخی
روزها قیمت باال میرفت برخی روزها قیمتها پایین میامد و برخی روزها تقریبا
بیتغییر
بود زمانی که قیمت با کاهش مواجه میشد ،دوستانش میگفتند که نگران
نباش:

این سهم ارزندهترین سهم بورس ایران است.
توپ تکانش نخواهد داد.
بنیادیاش عالی است.
آیندهاش درخشان نه بلکه فوق درخشان است.
خرید این سهم گل طالیی ما محسوب میشود.
و از این حرفهای امیدوارکننده و

اینکه میبینی قیمت سهم را پایین میآورند دلیلش این است که دارندگان
سهم را
بترسانند و سهم را مفت از دستان آنها خارج کنند

و خودشان سوار سهم شوند و بعد
یکدفعه میزنند زیر سهم و سهم را میبرند اونجایی که باید باشد.

سخنان امیدوارانهی آنان و در پیش بودن
احمدرضا با این استدالل دوستانش و
ِ

آیندهی

درخشان برای سهم و همچنین موقتی بودن روزهای افت قیمتی سهم  ،ضربان
قلبش که
باال رفته بود به حالت عادی برمیگشت و دوباره به یک میلیارد و دویست میلیون
تومان
سودش و شیرینی لحظات بعد از کسب آن فکر میکرد.

روزها از پی هم میآمدند و میرفتند و او به امید برگشت قیمت سهم به انتظار
نشسته
بود و صرفا نظارهگر بود .از طرفی کمکم لحظهی سررسید وام بانکی هم داشت
نزدیک و
نزدیکتر میشد.
تا اینکه یک روز چشمباز کرد و دید انتهای سال  1395شده و سررسید وامش
هم
فرارسیده است.قیمت سهام هم تقریبا همان قیمت خرید است درواقع بعد از یک
سال

کشوقوس یک میلیاردش همان یک میلیارد است.ولی او باید یک میلیارد و
سیصد
میلیون پرداخت میکرد.

وقتی به خودش آمد دید که عمال سیصد میلیون بدهکار شده  ،پدر پیرو مریضی
که ادامه معالجهاش عمال غیرممکن شده و روحیهاش متالشی

شرایط بسیار سخت  ،نفسگیر و کمرشکن شده بود بهگونهای که هرکسی تاب
توان آن را نداشت.غوغای عجیبی در مغز احمدرضا به وجود آمده بود.

احمدرضا در باتالقی گرفتارشده بود که هرچه دستوپا میزد بیشتر فرومیرفت.
هیچ راه خروجی به نظر نمیرسید.
انگار او هرلحظه شتابان به ته دره نزدیک و نزدیکتر میشد.

عمال زندگیاش دچار بحران واقعی شده بود.
چه فکر میکرد و چه شد

نهتنها از یک میلیارد و دویست میلیون تومان سود خبری نبود
بلکه
سیصد میلیون تومان هم ضرر باید پرداخت میکرد.
ازآنجاکه احمدرضا هیچ پولی نداشت ،خانهای که درگرو بانک بود باید به مزایده
گذاشته میشد.
او به گذشته که نگاه میکرد از اینکه در دو ماه اول با چهارصد و پنجاه میلیون
تومان سود
میتوانست خارج شود ولی وسوسه سود یک میلیاردودویست میلیونی اورابه
این زیان
سیصد میلیون تومانی رسانده بود (تازه آنهم بعد از یک سال) بهشدت عصبانی
،کالفه و
پشیمان میشد.

نمیدانست چه کسی را شماتت کند
خودش را؟
دوستان صمیمیاش را؟
بورس را؟
روزگار را؟
افسوس که این کار بیفایدهترین کار ممکن بود.آدم فکر میکند همیشه حوادث
آنسو

ترو برای دیگران ُرخ میدهد.

او دربد مخمصهای گرفتارشده بود.
هیچ روزنهی امیدی عمال وجود نداشت .
از آن دوستان صمیمی و وفادار! هم دیگر خبری نبود.

دنیا چهرهی بیرحم و خشن خود را به او نشان داده بود.دچار خستگی فکری
شدیدی شده بود.
از خدا میخواست که همی این اتفاقات خوابوخیال باشد ولی افسوس که
واقعی واقعی
بودند.روزی که باید برای تعیین تکلیف نهایی رهسپار بانک میشد،

احمدرضا نزد پدرش رفت
چشمانش که به پدرش افتاد یکدفعه همهچیزش و ارادهاش خورد شد
و فروریخت انگار بند دلش بریده شد و پاهایش شل شد
زانوانش تاب تحمل بدنش را نداشتند
گویی دنیا روی سرش آوار شد

دست در گردن پدر بیمارش انداخت و سر روی شانههایش گذاشت

بهشدت شروع کرد به گریه کردن و اشک ریختن  ،با تمام وجودش گریه میکرد
و چنان اشک میریخت

انگار جانش ذوب میشد و از چشمانش خارج میشد
ولی
چه فایده ؟
کار از کار گذشته بود .

شاید این کتاب "جلیقهی نجات

" شما در اقیانوس بیرحم و پرازکوسه ی

بورس
باشد .بیاییم احمدرضای دوم نباشیم.

ما در انتخاب تصمیماتمان آزادیم
اما در برابر نتایج تصمیماتمان
بیاختیاریم



نکتهی کلیدی و بسیار مهم در بورس:

هرگز ،هرگز،هرگز در بورس "تک سهم" نشوید.
اگر باالترین مقام اجرایی مملکت _رئیسجمهور_ به شما گفت آقا یا خانم ....
برو فالن سهم را بخر بهزودی قیمت آن جهش خیرهکنندهای خواهد داشت
شما حق ندارید با کل سرمایهتان وارد آن سهم شوید و همهی پولتان را به خرید
آن سهم خاص اختصاص دهید هرچند که تضمین تقریبا قطعی هم داشته باشید.

دالیلش را در ادامه ذکر خواهم کرد.

شما خانهای بناکردهاید که در مسیر سیالب هست و به شما گفته میشود که
سیل ممکن است به خانه شما آسیب بزند  ،خانهی شما در مسیر ناامنی
ساختهشده است.

پاسخ شما این خواهد بود که من سالهاست که در این خانه زندگی میکنم و
مشکلی نداشتهام و خطری مرا تهدید نکرده است.
و خیلی توجهی به توصیه فرد موردنظر نمیکنید وخطرراجدی نمیگیرید.

یکوقت به خود میایید و میبینید که سیل خانه وزندگیتان راباخود میبرد و
شما باید فقط نظارهگر ویرانی زندگیتان باشید .

این دقیقا اتفاقی است که برای کسانی که در بورس تک سهم میشوند و بارها
انجام داده اندو بهسالمت گذشتهاند ،میافتد.

و وقتیکه به خود میآیند میبینند که هرچه که در دفعات قبل اندوخته بودند
یکجا میگذارند و میروند وزندگی مالیشان متالشی میشود.

دوستی که در مرز خدمت کرده بود تعریف میکرد که مسئولمان به قاچاقچیها
میگفت شما بارها قاچاق میبرید و اتفاقی نمیافتد
اما کافی است که فقط یکبار بگیریمتان ،جریمهای میشوید که تا  10سال
نتوانید کمر راست کنید!



چرا نباید در بورس تک سهم شد؟

 اولین دلیلی که نباید تک سهم شد این است که قیمت سهم شما بنا به
دالیل مختلف ممکن است بهشدت افت کند و شما فرصت خارج
شدن از سهم را پیدا نکنید.

 ممکن است بنا به دالیل پیشبینینشده و داشتن شاکی خصوصی و موارد
قضایی ،تا پایان بررسی پرونده و رای نهایی(که ممکن است ماهها طول
بکشد) قاضی حکم به بستن نماد شرکت مذبور دهد و شما دیگر قادر به
خریدوفروش نباشید.

 ممکن است حادثهای غیرمترقبه برای شرکت به وجود بیاید مثل :سیل
،زلزله ،آتشسوزی و...که عمال باعث نابودی و توقف فعالیت اصلی شرکت
گردد.
 ممکن است که مدیرعامل و یا هیئتمدیره دست به اختالس زده باشند
وتانهادهای ناظر متوجه قضیه شوند از کشور متواری شوند.

 ممکن است شرکت دچار مشکالت داخلی بسیار جدی مثل اعتصابات
گسترده گردد که فعالیت شرکت دچار چالش اساسی گردد.
 اگر شرکت به مواد اولیه خارجی وابسته باشد ،تأمین مواد اولیه به دالیلی
از قبیل جهش ناگهانی قیمت ارز یا جهش ناگهانی قیمتهای جهانی مواد
اولیه  ،هزینه تمامشده محصول بهشدت باالبود و شرکت باضررهنگفتی
مواجه شود.

 و سایر موارد پیشبینینشده ازجمله تغییر ناگهانی قوانین و همچنین
پیشفرضهای اساسی شرکت .

چند نمونهی واقعی که در بورس اتفاق افتاده است و اگر شما با کل سرمایهتان
وارد این سهام میشدید به چه سرنوشتی دچار میشدید.

-1 سهم بانک صادرات ایران با نماد (وبصادر):

در تاریخ1395/4/29 :
نماد بانک صادرات باقیمت 100تومان بسته شد.

در تاریخ 1396/12/23:
پس از حدود بیست ماه که پول شما عمال بلوکهشده بود به قیمت  51تومان
باز شد.

سرمایهی شما بعد از بیست ماه نصف شده بود!!!

.2شرکت پاالیش نفت اصفهان با نماد(شپنا):
شرکت مذکور در تاریخ1392/12/19 :
باقیمت  2700تومان بسته شد.
در تاریخ 1393/12/26:
بعد از بیش از یک سال بسته بودن نماد
با مبلغ  323تومان(البته بعد از افزایش سرمایه  %140از محل اندوخته )

باز شد و شامل افت قیمتی  %67را تجربه کرد!!!
به عبارتی اگر شما در تاریخ اسفند  1392یکصدمیلیون تومان سهم

پاالیش نفت اصفهان را میداشتید
در اسفند سال  1393سرمایه شما به  33میلیون تومان رسیده بود!!!

.3ماشینسازی اراک(با نماد فاراک):
در تاریخ1396/1/26 :
قیمت سهم مبلغ  217تومان بود.
در تاریخ 1397/1/26
قیمت سهم مبلغ 81تومان شد!!!

حدود  %63افت قیمتی در مدت یک سال
یکصدمیلیون تومان شما در سال  96به  37میلیون تومان در سال
97تبدیلشده بود!!!

سال :1396

سال :1397

.4شرکت کنتور سازی ایران(با نماد آکنتور):
پس از کشوقوسهای فراوان در تاریخ 1395/6/12
نماد شرکت در مبلغ  4656تومان بسته شد.
و هم چنان همبسته است و مراحل قانونی را در دادگاه میگذراند
فقط تحت شرایط خاصی در روزهای خاصی با مبلغ  2107تومان
افت قیمتی  %55و به میزان محدود قابلیت فروش دادهشده است.

پیام ناظر برای کنتور سازی:

این موارد تنها چند نمونه ا ز بسیار موارد موجود هست.

هر وقت هوس تک سهم شدن در بورس را
کردید این کتاب را بار دیگر بخوانید!!!

بورس:

بورس چیست؟
برای شناخت بورس و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از "بازار" و تعریف آن شروع
کنیم .در یک تعریف ساده ،میتوان گفت که ،بازار مکانی است که در آن خرید و
فروش صورت میگیرد؛

و سادهتر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و
فروشنده رابطه برقرار شود و معاملهای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است .این
شرایط میتواند مکان خاصی باشد یا شبکهای ارتباطی مثل اینترنت.
در بازارها به طور کلی دو نوع دارایی ،داراییهای واقعی و داراییهای مالی،
مورد معامله قرار میگیرند.
داراییهای واقعی همان داراییهای فیزیکی هستند مثل زمین ،ساختمان و
انواع کاال مانند ماشین ،لوازم خانگی و ....
اما داراییهای مالی داراییهای کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند ،مثل
سهام و اوراق مشارکت.

بورس بازاری است که در آن داراییهای مختلف مورد معامله قرار میگیرد .از
این رو ،انواع بورسها را میتوان به سه دستهی کلی بورس کاال ،بورس ارز و
بورس اوراق بهادار طبقهبندی کرد.

.1بورس کاال :بازاری که در آن خرید و فروش کاالهای معین صورت میگیرد و به
طور منظم و دائم فعال است بورس کاال نام دارد.
در بورس کاال معموال مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار میگیرد .هر
بورس کاالیی را با نام همان کاالیی که مورد معامله قرار میگیرد نامگذاری
میکنند .مثال بورس نفت و بورس گندم.
.2بورس ارز :در بورس ارز ،همان طور که از نام آن مشخص است ،کار خرید و
فروش پولهای خارجی انجام میگیرد.
این بورس در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت
چشمگیری دارد.
.3بورس اوراق بهادار :در بورس اوراق بهادار داراییهای مالی از قبیل سهام،
اوراق مشارکت و ...مورد معامله قرار میگیرد.
در ایران ،به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل
معینی تشکیل میشود "بورس اوراق بهادار" میگویند ولی ما در این نوشته
برای اختصار آن را بورس یا بورس اوراق بهادار میگوییم.

بورسهای اوراق بهادار:

بورس اوراق بهادار از جمله مهمترین نهادهای خودتنظیمگر فعال در بازار دست
دوم اوراق بهادار به شمار میآید.
وظیفة اصلی بورس اوراق بهادار ،فراهم آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای
دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر
جریان دادوستد ،عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است.
در این راستا ،یک بورس اوراق بهادار بهطور متعارف ،مسؤولیتهای زیر را
برعهده خواهد داشت:

 )1تصمیمگیری دربارة پذیرش یا لغو پذیرش اعضا شامل کارگزاران،
معاملهگران ،بازارگردانان و مشاوران و مدیران سرمایهگذاری

 )2تصمیمگیری دربارة پذیرش یا لغو پذیرش ابزارهای مالی قابل دادوستد در
بورس اعم از سهام ،ابزارهای بدهی و ابزارهای مشتق

 )3فراهم آوردن یک سیستم دادوستد مناسب و کارآمد
 )4فراهم آوردن یک سیستم مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای دادوستد
 )5فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد ،عملیات
بازار و فعالیت اعضا

 )6فراهم آوردن امکانات و تسهیالت الزم برای توزیع و انتشار اطالعات مربوط به
دادوستد و نیز سایر اطالعات الزم برای تصمیمگیری دربارة دادوستد اوراق
بهادار

تاریخچه بورس درایران:
اولين بورس جهان ،در اوايل قرن هفدهم ميالدي ،در آمستردام هلند تأسيس
شد و اولين شركتي هم كه سهامش را در اين بورس عرضه كرد ،كمپاني هند
شرقي نام داشت .اما بورس در ايران ،چگونه شكل گرفت؟
مطالعات اوليه درباره تأسيس بورس در ايران ،به سال 1315هجري شمسي بر
ميگردد .در اين سال ،فردي بلژيكي به نام "ران لوترفِ لد" پس از انجام مطالعات
گسترده دربارهي تأسيس بورس در ايران ،اساسنامهي داخلي بورس را تهيه و به
مسئوالن ايراني ارائه كرد ،اما با توجه به شرايط آن زمان و وقوع جنگ جهاني
دوم ،عمال موضوع بررسي و تأسيس بورس در ايران بيش از  25سال به تأخير
افتاد.
باالخره در سال  ،1341كميسيوني در وزارت بازرگاني و با حضور نمايندگان
وزارت دارايي ،وزارت بازرگاني و بانك توسعهي صنعتي و معدني ايران تشكيل و
موافقتنامه اوليه تأسيس بورس سهام در اين كميسيون ،تنظيم شد.

در اواخر همان سال يعني سال  ،41هيأتـي از بورس بروكسل به سرپرستي
دبيركل اين بورس براي مشاركت در راهاندازي بورس ايران ،به كشورمان دعوت

شدند و باالخره پس از چهار سال ،در سال  1345قانون تشكيل بورس اوراق
بهادار در مجلس تصويب و براي اجرا از سوي وزارت اقتصاد به بانك مركزي ابالغ
شد.
حدود يكسال بعد از ابالغ قانون تشكيل بورس اوراق بهادار ،در پانزدهم بهمن
ماه سال  ،1346بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معادله بر روي سهام
بانك توسعهي صنعتي و معدني كه بزرگترين مجتمع واحدهاي توليدي و
اقتصادي در آن تاريـخ به شمار ميرفت ،به طور رسمـي فعاليت خود را آغاز
كـرد.
بورس ايران در تاريخ  45ساله فعاليت خود ،همواره فراز و فرودهاي بسيار
زيـادي را تجربه كرده است ،اما شايد بتوان گفت يكي از مهمترين تحوالت تاريخ
بورس ايران ،تأسيس قانون جديدي تحت عنوان قانون بازار اوراق بهادار در اول
آذر سال  1384بوده است كه ضمن رفع برخي نارساييها و نواقص موجود در
قانون اوليه ،زمينه توسعه گسترده بورس در ايران را فراهم كرد.

براساس اين قانون ،بخش نظارتي بورس از بخشهاي عملياتي آن تفكيك شد،
به اين معنا كه سازماني به عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ،به عنوان نهاد
نظارتي بورس تشكيل شد.
سازمان بورس كه خود تحت نظارت شورايي به اسم شوراي عالي بورس فعاليت
ميكند ،وظايف متعددي دارد كه يكي از مهمترين وظايف آن ،تأسيس و نظارت
بر عملكرد بورسهاي مختلف است.

امروز ،چهار بورس بزرگ كشـور تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
فعاليت ميكنند:
 )1بورس اوراق بهادار تهران كه در آن ،سهام شركتها و ساير اوراق بهادار مانند
اوراق مشاركت خريد و فروش ميشود.

 )2فرابورس ايـران كه در آنجا هم سهام شركتهايي كه بنا به داليلي موفق به
پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران نميشوند ،مورد داد و ستد قرار ميگيرد.

 )3بورس كاالي ايران كه در آن ،انواع كاالها مانند محصوالت پتروشيمي ،فلزات،
محصوالت كشاورزي و  ...خريد و فروش ميشود.

 )4و در نهايت بورس انـرژي كه به تازگي تأسيس شده و قرار است در آن،
حاملهاي انرژي با محوريت برق ،بهعنوان يكي از مهمترين حاملهاي انرژي،
خريد و فروش شود.

گسترش ابزارهاي متنوع مالي و فعاليتهاي اطالعرساني موجب شده تعداد
سهامداران در طي سالهاي اخير رشد نمايد.
در اين مجموعه برنامهها ،ما عمدتا به معرفي بورس اوراق بهادار و نحوه
سرمايهگذاري در اين بازار ،ازطريق خريد و فروش سهام شركتها و ساير انواع
اوراق بهادار ميپردازيم تا از اين رهگذر عالقهمندان به فعاليت در اين عرصه
بتوانند به اطالعات مفيـد و الزم دست پيدا كنند.

جایگاه بورس دراقتصاد:
بورس ،يك بازار است كه انواع دارايي در آن مورد خريد و فروش قرار ميگيرد.
البته بازاري كه ما از آن ،با عنوان بورس صحبت ميكنيم ،با بازارهاي متداول
مثل بازار طال ،بازار خودرو ،بازار فرش و ...كه اغلب شما با آنها آشنا هستيد،
تفاوتهاي عمدهاي دارد.

شايد بتوان رسميبودن ،شفافيت و برخورداري از پشتوانه محكم قانونـي را
مهمترين تفاوتهاي بورس با بازارهاي سنتـي دانست.به اين معنا كه:

اوال بورس ،برخالف بازارهاي سنتي ،يك بازار كامال رسمي است و خريد و فروش
در آن ،براساس قوانيـن ،مقررات و ضوابط مشخـص و نظاممند انجام ميشود.

تفاوت دوم بورس با بازارهاي سنتي ،شفافيت باالي بورس است ،به اين معنا كه
وقتي كه فردي تصميم به خريد يا فروش سهام يك شركت در بورس ميگيرد ،به
راحتي و تنها صرفا با دسترسي به اينترنت ،ميتواند به همه اطالعات مربوط به آن
شركت دسترسي داشته باشد و بعد از بررسي كامل اين اطالعات ،درباره خريد يا
فروش سهام آن شركت تصميمگيري كند ،درحاليكه بازارهاي سنتي از چنين
شفافيتي برخوردار نيستنـد.
تفاوت سوم بورس با بازارهاي سنتـي هم به برخورداري فعاالن بورس از پشتوانه
قانونـي مربوط است؛ زيرا به دليل اهميت فوقالعاده بورس در نظام اقتصادي
كشور ،قانونگذار قوانين ،مقررات و ساختارهاي الزم را براي حفظ حقوق

سرمايهگذاران در بورس درنظر گرفته است تا سرمايهگذاران ،با اطمينان خاطر از
عدم بروز اتفاقاتي مثل سوءاستفاده ،كالهبرداري و ...در اين بازار سرمايهگذاري
كنند؛ مزيتي كه در بازارهاي سنتي وجود نـدارد.

از تفاوت بورس با بازارهاي سنتي كه بگذريـم ،بهتر است اشارهاي هم به نقش
بورس و به طور مشخص ،بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه داشته باشيـم.
اشاره كرديم كه بهعلت اهميت باالي بورس در اقتصاد كشورها ،قوانيـن و
مقررات متعددي در زمينه بورس و حمايت از سرمايهگذاران اين بازار در
همهجاي دنيا به تصويب رسيده و اجرا ميشود.

اما چرا بورس تا اين اندازه ،در نظام اقتصادي كشورهـا اهميت دارد؟

فرض كنيد شركتـي پس از انجام مطالعات كارشناسي ،به اين نتيجه رسيده
است كه با افزايش تعداد خطوط توليد خود ،ميتواند محصول جديـدي را به بازار
عرضه كند.
طبيعتا موفقيت شركت در راهاندازي خط توليد جديد ،منجر به افزايش ميزان
توليد ،فروش و سودآوري شركت ،ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر ،خودكفايي در
عرصه ملي و در نهايت ،رشد و رونق اقتصادي خواهد شد اما شركت براي
راهاندازي اين خط توليد ،نياز به پـول دارد.
پس سوال اصلي اين است كه منابع مالي مورد نياز براي راهاندازي اين خط
توليد ،چگونه بايد تأميـن شود؟

يك راه متداول ،مراجعه مسئوالن شركت به بانك و دريافت تسهيالت بانكي است.
اين روش ازنظر زماني ،معموال فرايندي زمانبر و طوالني است .همچنين هزينه
بااليي را به شركت تحميل ميكند؛
چون شركت درصورت دريافت تسهيالت ،بايدسود تسهيالت را به بانك پرداخت
كند و نرخ سود نيز معموال قابلتوجه است؛ بنابراين با اين روش ،ريسك شركت
نيز تا حد زيادي افزايش پيدا ميكند.

اما در كنار اين روش ،روش ديگـري هم وجود دارد كه تأمين مالـي ازطريق
بورس اوراق بهـادار است .در اين روش ،شركت ميتواند درصورت پذيرش در
بورس ،طرح توجيهي خود براي راهاندازي خط توليد جديد را به بورس ارائه كند.
درصورتي كه كارشناسان بورس تشخيص دادند كه طرح ارائه شده ،ازنظر ميزان
سودآوري و ساير شرايط ،طرح قابل قبولي است ،به شركت اجازه ميدهند تا با
عرضه و فروش سهام جديد به سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار ،منابع مالي
موردنياز خود را براي راهاندازي خط توليد جديد تأمين كند.
به اين ترتيب ،از يكسو شركت توانسته است با سهيم كردن ديگران در طرح
خود ،به راحتـي تأمين مالي كند.
از سوي ديگر نيز ،سرمايهگذاراني كه طرح شركت را سودآور تشخيص دادهاند
نيزتوانستهاند با خريد سهام آن شركت ،هر چند به ميزان بسيار كم و با سرمايه
اندك ،در يك طرح سودآور و ملـي ،شريك شوند .نتيجه چنين مشاركت مؤثري
نيز قطعا ،رشد و شكوفايي اقتصاد كشور خواهـد بود.
توجه به اين نكته ضروري است كه چون سرمايهگذاران در بورس اوراق بهادار،
پس از بررسي و تحليل اطالعات منتشر شده از سوي شركتها ،سهام شركتهاي

سودآور و داراي عملكرد قابل قبول را انتخاب ميكنند ،بنابراين بورس در واقع با
ايجاد فضاي رقابتي ،باعث ميشود که شرکتهاي موفق و سودده ،بتوانند از
طريق فروش سهام به تأمين مالي بپردازند
و برعکس شرکتهاي زيانده بهطور خودکار از گردونه خارج شوند تا تخصيص
منابع ،به صورت مطلوب و بهينه انجام شود؛
امري كه به نوبه خود رونق اقتصادي را به دنبال خواهد داشت .به همين علت
است كه كشورهايي كه داراي بورس تکامل يافتهتر هستند ،توانستهاند رشد
اقتصادي بيشتـري را تجربـه كننـد.

سهام چیست؟
تاکنون درباره اوراق مشارکت و اوراق اجاره صحبت کرديم و گفتيم که اگر
بخواهيم اوراق بهادار را براساس ميزان ريسک آنها طبقه بندي کنيم ،اوراق
اجاره و اوراق مشارکت جزو کم ريسک ترين انواع اوراق بهادار محسوب مي
شوند ،زيرا حداقل بازدهي معين و تضمين شده اي را نصيب سرمايه گذاران مي
کنند.
در اين برنامه ،قصد داريم درباره يکي ديگر از انواع اوراق بهادار براي شما
صحبت کنيم .اوراق بهاداري که حتما با اسم آن آشنا هستيد .بله ،سهام.
جالب است بدانيد بيشترين حجم معامالت در بورس ،به معامالت سهام
اختصاص دارد ،تا آنجا که برخي ،حتي بورس را بازار سهام مي نامند.
همچنين بسياري از سرمايهگذاران باوجود آنکه مي دانند سهام در مقايسه با
اوراق مشارکت و اوراق اجاره ،ريسک بيشتري دارد ،باز هم خريد و فروش سهام
را به ساير اوراق بهادار ،ترجيح مي دهند.
شايد مهمترين دليل اين عالقهمندي ،رابطه بين ريسک و بازده باشد ،به اين معنا
که خريداران سهام با پذيرش ريسک بيشتر ،انتظار دارند بازدهي بيشتري در
مقايسه با اوراق مشارکت و اوراق اجاره بدست آورند .اما سهم چيست؟

سهم ،بيانگر ميزان مالکيت فرد از يک دارايي است .اجازه بدهيد با يک مثال
بسيار ساده توضيح بدهيم .کارخانهاي با سرمايـه يک ميليارد تومان را در نظر
بگيريد .اگر کل کارخانه متعلق به يک نفر باشد ،تنها آن فرد مالک کارخانه به
شمار ميرود .اگر چهار نفر به نسبت مساوي مالک کارخانه باشند ،در آن صورت
سهم هرکدام از آنها در کارخانه يک چهارم خواهد بود.

حال فرض کنيد مالکيت اين کارخانه يک ميليارد توماني بين هزار نفر بصورت
مساوي تقسيم شود .در اين صورت ميزان مالکيت هر يک از اين افراد در
کارخانه يا به تعبير ديگر ،سهم هر فرد از کارخانه يک ميليـون تومان خواهد
بـود( .يک ميليارد تقسيم بر هزار).
بنابراين ،سهم در تعريف بسيار ساده ،بيانگر ميزان مالکيت فرد از يک دارايي
است.
مفهوم ديگري که بالفاصله پس از مفهوم سهام با آن مواجه مي شويم ،شرکت
سهامي است.
شرکت سهامي شرکتي است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده است و هريک
از صاحبان سهام به ميزان سهمي که دارند ،در شرکت مسئوليت داشته و در سود
و زيان حاصل از فعاليت شرکت نيز سهيـم خواهند بود.
کارخانهاي که در مثال قبل ذکر کرديم ،در واقع يک شرکت سهامي است که هزار
نفر سهامدار آن هستند.
اگر به خاطر داشته باشيد ،در بيان تاريخچه بورس هم گفتيم که اساسا
شرکتهاي سهامي ،زماني شکل گرفتند که بازرگانان به اين فکر افتادند تا با
سهيمکردن ديگران در کسب و کار خود ،عالوه بر تأمين منابع مالي موردنياز
براي کسب و کار ،سود و زيان احتمالي حاصل از اين کسب و کار را بين گروهي
از افراد تقسيم کنند.
شرکت هاي سهامي ،خود به دو دسته تقسيم مي شوند
الف :شرکتهاي سهامي خاص :شرکت سهامي خاص ،شرکتي است که همه
سرمايه آن را موسسان (بنيانگذاران) شرکت تأمين ميکنند و بنابراين ،سهام آن
براي عموم عرضه نميشود.

تعداد سهامداران در شرکت سهامي خاص بايد حداقل  3نفر باشد .حداقل
سرمايه موردنياز براي تأسيس شرکت سهامي خاص هم يک ميليون لاير (صد
هزار تومان) است.

ب :شرکت سهامي عام :شرکتي است که بخشي از سرمايه موردنياز آن ،ازطريق
عرضه سهام به عموم مردم تأمين ميشود .در شرکت هاي سهامي عام ،تعداد
سهامداران نبايد از  5نفر کمتر باشد .حداقل سرمايه موردنياز براي تأسيس
شرکت سهامي عام 5 ،ميليون لاير ( 500هزار تومان) است .يکي از مهمترين
شروط عرضه سهام شرکتها در بورس اين است که شرکت ،سهامي عام باشد.

خب ،تا اينجا با مفهوم سهام و شرکت هاي سهامي تا حدي آشنا شديد .الزم
است در اينجا چند نکته را درخصوص سهام و شرکت هاي سهامي ذکر کنيـم:

-1ويژگي مهمي که سهام را در مقايسه با اوراق بهادار با درآ مد ثابت مثل اوراق
مشارکت و اوراق اجاره ،براي سرمايهگذاران جذاب ميکند ،امکان کسب سود
بيشتر در ازاي پذيرش ريسک باالتر است ،زيرا اگر سرمايهگذار انتخاب مناسبي
داشته باشد و سهام شرکت خوبي را انتخاب کند ،ميتواند بازدهي باالتري در
مقايسه با اوراق مشارکت و اوراق اجاره بدست آورد.

-2ريسک ،ويژگي ذاتي سهام است ،بنابراين ،خريد و فروش سهام به افرادي که
به هيچ عنوان توانايي و يا عالقهاي به پذيرش ريسک ندارند ،توصيه نمي شود.
اينگونه افراد بهتر است در اوراق بهادار با درآمـد ثابت ،مانند اوراق مشارکت و
اوراق اجاره سرمايهگذاري کنند.

-3دارندگان سهام ،صرفا در سود و زيان و منافع شرکت سهيم نخواهند بود ،بلکه
به ميزان سهمي که در اختيـار دارند ،در قبال تعهدات شرکت نيز مسئوليت
دارند .بنابراين ،الزم است سرمايه گذار قبل از خريد سهام يک شرکت ،بطور کامل
وضعيت آن شرکت را بررسي نمايد.
البته ،ذکر اين نکته الزم است که شرکتهايي که سهامشان در بورس خريد و
فروش ميشود ،اغلب شرکتهاي بزرگ ،سودآور و داراي شرايط عمومي مناسب
هستند ،اما به هر حال ،اين موضوع نبايد موجب شود که سرمايهگذار بدون
تحليل ،براي خريد يا فروش سهم تصميم بگيرد.

خب در اين برنامه ،سهام را به عنوان مهمترين ورقه بهاداري که در بورس داد و
ستد مي شود ،به شما معرفي کرديم .طبيعتا سواالت زيادي درباره نحوه انتخاب
سهام ،مزاياي سهام نسبت به ساير انواع اوراق بهادار ،نحوه قيمت گذاري سهام
و ...براي شما پيش آمده است که در بخشهاي بعدي ،درباره آنها صحبت خواهيم
کرد.

مزایای سهام درمقایسه باسایر اوراق بهادار:
شايد اين سوال براي شما بوجود آمده باشد که اساسا خريد و فروش سهام در
مقايسه با اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت و اوراق اجاره ،چه
مزايايي دارد و چرا بسياري از سرمايه گذاران ،سهام را به ساير انواع اوراق
بهادار ،ترجيح مي دهند .در اين بخش ،قصد داريم چهار مزيت اصلي سهام را
تشريح کنيم.

-1اولين مزيت سرمايهگذاري در سهام ،امکان کسب بازدهي بيشتر در ازاي
پذيرش ريسک باالتر است .اگر به خاطر داشته باشيد ،در معرفي اوراق مشارکت
گفتيم که اگرچه نرخ سود اين اوراق ،عليالحساب است
و نرخ سود قطعي پروژه در سررسيد محاسبه و پرداخت ميگردد ،اما معموال نرخ
سود قطعي تفاوت زيادي با نرخ سود عليالحساب نمي کند ،بنابراين ،آنچه که
سرمايهگذار ميتواند به عنوان بازدهي قطعي خود تلقي کند ،حدودا معادل
همان مبلغي است که به عنوان سود عليالحساب به وي پرداخت ميگردد
که اين ميزان بازدهي ،ممکن است براي بسياري از سرمايهگذاران ،بويژه
سرمايهگذاران جذاب نباشد.
در مورد اوراق اجاره هم اينچنين است ،زيرا بازدهي اين اوراق نيز مبلغ ثابتي
است که در قالب اجاره بها ،بصورت دورهاي به خريداران اوراق پرداخت ميشود.

اما برخالف اوراق مشارکت و اوراق اجاره ،دارندگان سهام يک شرکت ،به ميزان
سهامي که دارند ،در کليه منافع شرکت ،ازجمله سود ساليانه و افزايش قيمت

سهام ،شريک هستند و اگر براي مثال ،شرکت در طول يکسال فعاليت خود ،حتي
صد درصد هم سود کند ،اين سود به سهامداران تعلق دارد.
البته ،بايد توجه داشت که همواره ،چنين سودهايي نصيب سهامداران نميشود و
گاهي اوقات ممکن است شرکت سود بسيار اندکي داشته باشد و حتي زيان دهد
که در اين موارد نيز سهامداران ،در زيان شرکت سهيـم خواهند بود.
پس ريسک سرمايهگذاري در سهام بيشتر و البته ،بازدهي موردانتظار خريداران
سهام نيز باالتر از اوراق مشارکت و اوراق اجـاره است .بنابراين ،بررسي کامل
شرکتها و انتخاب هوشمندانه سهام آنها ،بسيار حائز اهميت است.

-2دومين مزيت سهام در مقايسه با اوراق بهادار با درآمد ثابت ،امکان مشارکت
سهامدار در نحوه اداره شرکت است.
اگر به خاطر داشته باشيد ،در توضيح اوراق مشارکت و اوراق اجاره گفتيم که
خريداران اين اوراق ،در طول دوره سرمايهگذاري (مثال  4سال) سود مشخصي را
دريافت کرده و در پايان دوره هم اصل سرمايهشان را دريافت کرده و به
سرمايهگذاري خود پايان ميدهند ،بدون آنکه دخالتي در نحوه انجام کار داشته
باشند.

اما در سهام ،اينطور نيست .سهامداران به نسبت سرمايه خود ،داراي حق رأي
هستند و ميتوانند با شرکت در مجامع عمومي شرکتي که سهامش را در اختيار
دارند ،درباره مسائل اساسي شرکت مانند انتخاب اعضاي هيئت مديره ،نحوه
تقسيم سود و ...اظهارنظر کنند.

-3سومين مزيتي که شامل حال سهامداران يک شرکت مي شود ،اولويت آنها
براي خريد سهام جديد آن شرکت است.

الزم است در اين خصوص ،کمي توضيح دهيم .وقتي شرکتها براي اولينبار
سهام خود را منتشر ميکنند ،قيمت پايـه سهام آنها که اصطالحا قيمت اسمي
نام دارد ،هزار لاير ( 100تومان) است ،به اين معنـا که اگر مثال سرمايه شرکت صد
ميليون تومان باشد ،شرکت بايد يک ميليون سهم  100توماني منتشر کند.

اما قيمت سهم در بورس ،لزوما هميشه معادل قيمت اسمي يعني  100تومان
نيست ،زيرا براساس نوع عملکرد شرکت و ميزان تقاضايي که براي آن سهم در
بورس وجود دارد ،قيمت سهام ممکن است با افزايش يا کاهش مواجه شود.

کافيست نگاهي به قيمت سهام شرکتهاي مختلفي که هم اکنون در بورس
خريد و فروش مي شوند ،بياندازيد .خواهيد ديد که قيمت سهام اغلب شرکتها
باالتر از  100تومان ،يعني باالتر از ارزش اسمي است.
حال فرض کنيد شرکتي که هماکنون سهامش مثال با قيمت  180تومان در بورس
خريد و فروش مي شود ،قصد دارد براي تامين منابع مالي بيشتر ،سهام جديد
منتشر کند .طبيعتا براساس قانون ،اوال شرکت بايد براساس قيمت اسمي ،يعني
 100تومان ،سهام منتشر کند و ثانيا ،سهامداران فعلي شرکت ،در اولويت براي
خريد سهام اين شرکت مي باشند ،نتيجه کامال مشخص است.

سهامداران فعلي با خريد سهام جديد شرکت مي توانند به ازاي هر سهم80 ،
تومان سود کسب کنند ،زيـرا سهمي را که در بورس ،با قيمت  180تومان خريدار
دارد ،به قيمت  100تومان (ارزش اسمي سهم) خريداري ميکنند.

-4چهارمين مزيت خريد سهام ،امکان دريافت سهام جايزه از شرکت است.
همانطور که گفتيم ،شرکتها معموال در پايان هر سال ،مبلغي را به عنوان سود
بدست ميآورند .نحوه استفاده از سود ساليانه در شرکتها متفاوت است.

برخي شرکتها تصميم ميگيرند درصدي از سود را بين سهامدارانشان توزيع
کنند ،اما برخي ديگر ترجيح ميدهند بجاي آنکه با توزيع سود ،نقدينگي را از
شرکت خارج کنند ،سود بدست آمده را صرف توسعه شرکت نمايند.
به همين دليل ،از محل سود ساليانـه ،سرمايه خود را افزايش ميدهند.

براي مثال ،شرکتي با سرمايه  10ميليارد توماني را درنظر بگيريد .فرض کنيد اين
شرکت در پايان سال 3 ،ميليارد تومان سود بدست آورده و تصميم گرفته است
از اين مبلغ 2 ،ميليارد تومان را به افزايش سرمايه اختصاص دهد.
بنابراين ،سرمايه شرکت  20درصد افزايش يافته و از  10ميليارد تومان به 12
ميليارد تومان مي رسد .همانطور که قبال هم توضيح داديم ،چون اين سود
متعلق به سهامداران فعلي شرکت است ،بنابراين منافع حاصل از افزايش سرمايه
نيز به سهامداران فعلي شرکت تعلق خواهد داشت.

پس ميزان سرمايـه سهامداران نيز بايد به ميزان  20درصد افزايش يابد .به عنوان
مثال ،فردي که تا پيش از افزايش سرمايه ،مالک  100سهم شرکت بوده است،
پس از افزايش سرمايه مالک  120سهم شرکت خواهد بود ،يعني  20سهم جديد
را به عنوان سهام جايزه دريافت کرده است.
چون سهامداران شرکت براي دريافت اين سهام ،پولي پرداخت نميکنند ،به اين
سهام ،سهام جايزه گفته ميشود.

چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟
سرمايهگذاري افراد جامعه در بورس ،ميتواند نقش بسيار زيادي در رونق
اقتصادي داشته باشد ،چون با اين كار ،منابع مالي موردنياز بنگاههاي اقتصادي
براي توسعه فعاليتها تأمين شده و در نتيجه ،رونق كسب و كار ،اشتغالزايي و
رشد و شكوفايي اقتصاد كشور را به دنبال خواهد داشت.

اما حتما اين سوال براي شما ايجاد شده است كه سرمايهگذاري در بورس و
خريـد سهام شركتها ،چه نفعـي براي شما دارد؟
به عبارت ديگر ،چه دليلي دارد كه فرد ،به جاي گزينههاي متعددي كه براي
سرمايهگذاري وجود دارد ،خريد سهام و سرمايهگذاري در بورس را انتخاب كند؟
اگر ادامه مطالب را مطالعه کنيد ،پاسخ اين سواالت را دريافت خواهيد كرد.

 .1كسب درآمد
يكي از اهداف اصلـي هر فرد در سرمايهگذاري كسب سود و درآمد است.
سرمايهگذاري در بورس ،اگر بهصورت صحيـح و اگاهانـه باشد ،از دو طريـق اين
هدف را تأمين ميكند :يكي دريافت سود نقدي و ديگري افزايش قيمت سهام.

شركتي كه شما سهام آن را خريداري ميكنيد ،درصورتي كه عملكرد موفق و
سودآوري داشته باشد ،ساالنه مقدار قابل توجهي سود به دست ميآورد.
براساس قانون ،سود شركت متعلق به سهامداران آن شركت است ،بنابراين
افراديكه سهام يك شركت را در اختيار دارند ،به ميزان سهم خود ،در سود
شركت نيز سهيم هستند.
البتـه شركتها لزوما همـه سود ساالنه خود را بين سهامدارانشان تقسيم
نميكنند ،چون ممكن است براي توسعه فعاليتهايشان نياز به پول داشته باشند.
بنابراين ترجيح ميدهند بخشي از سود ساالنه را بين سهامداران توزيـع كنند و
بخش ديگري از سود را هم در فعاليتهاي توسعهاي شركت صرف كنند.

به سودي كه ساالنه ،بين سهامداران توزيع ميشود ،سود نقدي يا اصطالحا DPS
گفته ميشود .دريافت سود نقدي ،اولين روش كسب درآمد توسط سهامداران
است .براي مثال ،شركتي را فرض كنيد كه ارزش سهامش در بورس  150تومان
است.
اگر اين شركت در پايان سال  15تومان سود بين سهامدارانش تقسيم كند ،در
واقع به ميزان  10درصد سود نقدي به سهامدارانش داده است.

اما درآمد سهامداران فقط به سود نقدي محدود نميشود .وقتي يك شركت
عملكرد خوب و موفقيتآميزي داشته باشد ،تمايل سرمايهگذاران براي خريد
سهام آن شركت در بورس افزايش مييابد ،بنابراين سرمايهگذاران حاضر
خواهند بود تا مبلغ بيشتري را براي خريد سهام آن شركت بپردازند ،در نتيجه

قيمت سهام شركت در بورس افزايش مييابد .افزايش قيمت سهام شركت در
بورس نيز باعث افزايش درآمد و دارايي سهامداران آن شركت ميشود.

در مثال قبل ،فرض كنيد قيمت سهام شركت موردنظر كه پارسال  150تومان
بوده ،در پايان سال ،به علت عملكرد موفق شركت به  195تومان رسيده است،
يعني  30درصد افزايش يافته است.
بنابراين ،سهامداران شركت ،عالوهبر آنكه  10درصد سود نقدي دريافت كردهاند،
 30درصد هم از محل افزايش قيمت سهام شركت سود به دست ميآوردند،
يعني در طول يكسال  40درصد سود به دست آوردهاند.
البته بايد توجه داشت كه اگرچه شركتهايي كه سهامشان در بورس خريد و
فروش ميشود ،همگي جزو شركتهاي بزرگ ،معتبر و موفق كشور هستند ،اما
هر شركتي عملكرد و سودآوري خاص خود را دارد
و سرمايهگذاران بايد موقع خريد سهام شركت ،اطالعات شركت مربئط را به طور
دقيق بررسي كنند تا بتوانند درآمد قابل قبولي داشته باشند.
نكته ديگري كه بايد مورد توجه سرمايهگذاران قرار گيرد اين است كه شركتها،
سياستهاي متفاوتي در توزيع سود نقـدي دارنـد ،به اين معنا كه برخي
شركتها ترجيح ميدهند كه سود نقدي كمتري توزيع كنند و بيشتر سود ساالنه
خود را براي توسعه شركت بهكار بگيرند،
اما برخي ديگر از شركتها ،معموال بخش عمده سود خود را بين سهامداران
توزيع ميكنند.

شما در هنگام خريد سهام شركت ،بايد به اين موضوع توجه كنيد كه آيا دريافت
سود نقدي ساليانه برايتان اهميت دارد يا اينكه ديد بلندمدتتري داريد و بيشتر،
تمايل داريد ارزش سهامتان افزايش يابد.
براي مثال ،بازنشستگاني كه ترجيح ميدهند سود ساالنه و مستمر را براي
تأمين مخارج خود دريافت كنند ،بهتر است سهام شركتهايي را انتخاب كنند كه
سياست توزيع سود نقدي بيشتري دارند ،اما جواني كه دوست دارد ارزش
سهامش در چند سال آينده ،افزايش قابل توجهي داشته باشد،
سهام شركتي را ترجيح ميدهد كه سياست توسعهاي در پيش گرفته و بخش
قابل توجهي از سود ساالنه را به اين امر اختصاص ميدهد.
اين موضوع را ميتوانيد از سياستهاي گذشته شركتها تشخيص دهيد كه آيا
شركت مورد نظر بيشتر به توزيع سود عالقهمند است يا به توسعه شركت.

 .2امنيت و شفافيت در سرمايهگذاري
اگر به شما بگويند با سرمايهگذاري در كاري ،ميتوانيد سرمايه خود را در يكسال
چند برابر كنيد ،ولي شما از جزئيات و كيفيت اين سرمايهگذاري مطلع نباشيد،
مثال ندانيد قرار است پول خود را در چه كاري سرمايهگذاري كنيد؟
آيا اين كار شرعي و قانوني است يا نه؟
آيا اصال فردي كه ادعاي چند برابر كردن پول شما را مطرح كرده ،فرد مطمئن و
مورد اعتمادي است يا نه؟

آيا سرمايه شما باز خواهد گشت يا امكان كالهبرداري در آن وجود دارد؟
و هزاران اما و اگر ديگر.
در يكچنين شرايطي ،آيا حاضر به سرمايهگذاري خواهيد شد؟ طبيعتـا پاسخ
اغلب شمـا منفي است.
يكي از مهمترين مزاياي سرمايهگذاري در بورس ،امنيت در سرمايهگذاري و
برخورداري از حمايت قانون و مقررات است.
در برنامههاي قبل ،به جايگاه حياتي بورس در اقتصاد اشاره كرديم و گفتيم كه
به دليل هميـن اهميت باال ،قوانين و مقررات متعددي درباره بورس و حمايت از
سرمايهگذاران در اين بازار تصويب شده است كه اين امر ،امنيت بورس را براي
سرمايهگذاري تضميـن ميکند.
براي مثال ،اگر فردي سهام شركتي را در بورس خريداري كند و شركت مذكور،
در پايان سال ،باوجود تصويب سود نقدي ،از پرداخت سود در مهلت مقرر
خودداري كند ،سهامدار ميتواند از شركت مذكور شكايت كـرده و سود خود را
دريافت نمايد.

يا مثال شركتهايي كه سهامشان در بورس خريد و فروش ميشود ،موظف
هستند اطالعات مالي و عملكردي خود را بصورت مستمر ،منتشر نمايند تا
سرمايهگذاران ،با اطالع و شناخت كافي نسبت به وضعيت يك شركـت ،درباره
خريد يا فروش سهام آن شركت تصميمگيري كنند.

درصورتي كه شركتي برخالف قوانين و مقررات ،اطالعات خود را منتشر نكند،
اعضاي هيأت مديره شركت مسئول خواهند بود و به خاطر اين اقدام ،بايد به
مراجع حقوقي پاسخگو باشند.

بنابراين ،اگرچه شركتهاي پذيرفته شده در بورس ،شركتهاي بزرگ و معتبري
هستند و اغلب دچار چنين مشكالتي نميشوند ،اما در عين حال قانونگذار با
درنظر گرفتن اين تمهيدات ،اطمينان الزم را براي سهامداران فراهم ميكند كه
نهايت تالش براي جهت حفظ و استيفاي حقـوق آنان به عمل آمده است.

همچنين همانطور كه گفته شد ،براساس قوانين و مقررات ،شركتهايي كه
سهامشان در بورس خريد و فروش ميشود موظفاند كليه اطالعات حائز اهميت
خود اعم از اطالعات مالي ،برنامهها و ...را به بورس اعالم كنند.
بورس نيز پس از بررسي اطالعات ارسالي از سوي شركتها ،اين اطالعات را در
شرايط يكسان ،براي اطالع سهامداران منتشر ميكند.
بهعالوه ،بورس بصورت لحظهاي ،كليه اطالعات مربوط به آخرين وضعيت معامالت
انجام شده در بورس ،قيمت سهام ،ميزان عرضه و تقاضاي موجود براي هر يك
از سهامها ،ميزان خريد و فروش صورتگرفته بر روي سهام و ...را ازطريق
اينترنت منتشر ميكند و سرمايهگذاران ميتوانند با بررسي و تحليل اين
اطالعات ،نسبت به خريد سهام جديد و يا فروش سهامي كه در اختيار دارند،
تصميمگيري كنند.

اين موضوع -كه از آن ،به شفافيت در بورس ياد ميشود -باعث ميشود تا
سرمايهگذاران در شرايط يكسان و عادالنه ازنظر ميزان دسترسي به اطالعات،
تصميمگيري نمايند.
بنابراين ،ميتوان سرمايهگذاري در بورس را يك سرمايهگذاري كامال شفاف
دانست.

 .3حفظ سرمايه در مقابل تورم
بهطور معمول ،ارزش پول در طول زمان،خود به خود كاهش مييابد و با توجه به
تورم موجود در جامعه ،در صورتي كه افراد پساندازهاي خود را در جاي مناسبي
سرمايهگذاري نكنند ،ارزش آن كاسته خواهد شد.
براي حفظ ارزش پول در طول زمان ،مناسبترين راه حل ،سرمايهگذاري است؛
البته سرمايهگذاري در فعاليتهايي كه بتواند بازدهي بيشتر از كاهش ارزش پول
ناشي از تورم داشته باشد.

سرمايهگذاري در بورس ،يكي از اين بهترين اين روشهاست.جالب است بدانيد
براساس آمارها ،متوسط سود سرمايهگذاري در بورس در دوره  20سال اخير،
يعني از از ابتداي سال  1370تا اوايل سال  1391به مراتب بيشتر از بازدهي
سرمايهگذاري در بازارهايي مثل طال ،ارز و مسكن بوده است ،اگرچه ممكن است
اين بازارها ،در مقاطعي نوسانات زيادي را هم تجربه كرده باشند.

اما سرمايهگذاري در بورس چگونه به حفظ ارزش پول در مقابل تورم كمك
ميكند؟
همانطور كه قبال هم گفتيم ،افراد با خريد سهام يك شركت ،در واقع به نسبت
سهمي كه خريداري كردهاند ،در منافع اين شركت ،يعني دارايـيهاي شركت و
همچنين سود و زيان آن سهيم ميشونـد.
طبيعتا در طول زمان ،اوال ارزش داراييهاي شركت متناسب با تورم افزايش
مييابـد و ثانيا ،شركت در اثر فعاليتهاي اقتصادي كه انجام ميدهد ،سود قابل
قبولي به دست ميآورد ،بنابراين افرادي كه اقدام به خريد سهام شركت ميكنند-
البته درصورتي كه انتخاب صحيح و آگاهانهاي داشته باشند -ميتوانند سرمايه
خود را در مقابل تورم حفظ كنند.

 .4قابليت نقدشوندگي خوب
يكي از ويژگيهاي يك دارايي خوب ،اين است كه قابليت نقدشوندگي بااليي
داشته باشد؛ يعني بتوان آن را سريع به پول نقد تبديل كرد.
براي هر کسي ،در طول زندگي ممکن است شرايطي پيش آيد كه نياز به نقد
كردن داراييهاي خود پيدا کند.
نقدكردن داراييها عالوه بر اين كه مشكالت خاص خود را دارد ،نيازمند زمان
است .فرض كنيد شما سرمايهي خود را به يك دستگاه آپارتمان تبديل كردهايد و
اکنون ،به دليل شرايطي ،به پول نياز پيدا كردهايد و ميخواهيد آپارتمان را
بفروشيد.

روشن است که شما ،از زمان تصميم به فروش تا فروش و دريافت وجه آن با
مشكالت فراواني مثل پيدا شدن مشتري ،توافق براي معامله ،انتقال سند و...
مواجه خواهيد بود.
اما افرادي كه با خريد سهام و يا ساير انواع اوراق بهادار ،در بورس
سرمايهگذاري ميكنند ،به محض تصميم به فروش كافي است به اولين كارگزاري
بورس در سراسر كشور مراجعه نمايند و تقاضاي فروش خود را ثبت كنند.
حتي در شرايط بحراني نيز در صورتي كه شما سهام خود را به قيمت اندكي
كمتر از قيمت روز بازار براي فروش عرضه كنيد ،در كوتاهترين زمان ممكنبه پول
نقد تبديل خواهد شد.
اين شرايط سبب شده است تا درجهي نقدشوندگي اوراق بهادار نسبت به سايـر
سرمايهگذاريها باالتر باشد.

 . 5مشاركت در تصميمگيري براي ادارهي شركتها
افرادي كه سهام يک شرکت را ميخرند ،ميتوانند با حضور در مجامع و رأي
دادن ،به نسبت سهمي كه در اختيار دارند ،در تصميمگيريهاي شركت و نحوه
ادارهي آن مشاركت کنند.
اين افراد با استفاده از حقرأي خود ،قادرند هيئتمديرهي شركت را انتخاب
نمايند ،درباره طرحهاي جديدي كه مديران شركت پيشنهاد ميكند ،اظهارنظر
كنند و همچنين ميتوانند ميزان سود تقسيمي به سهامداران شركت را مشخص
كنند؛

خالصه اين که اين افراد به عنوان صاحبان اصلي شركت در تصميمگيريهاي
شركت مشاركت ميكنند.
البته همانطور كه گفتيم ،ميزان اثرگذاري هريك از سهامداران در تصميمات
شركت به ميزان سهامي است كه در اختيار دارد و بنابراين ،افرادي كه سهام
بيشتري در اختيار دارند ،ميتوانند در تصميمگيريهاي شركت نقش مؤثرتري
ايفا كنند.

مزیت بورس برای شرکتها:

در ادامه ،سه مزيت عمدهاي را كه پذيـرش در بورس ،براي شركتها بدنبال دارد،
ذكر ميكنيم:

 .1امکان تأمين آسان منابع مالي
شرکتها معموال براي گسترش فعاليت خود به منابع مالي جديد نياز دارند .اين
منابع مالي معموال يا از طريق استقراض از بانك و يا از طريق عرضه¬ي سهام
تأمين مي¬شود .تأمين مالي از طريق استقراض مشكالت فراواني دارد.
فرض كنيد شركتي براي اجراي طرحي از بانك تقاضاي وام مي¬كند .در اولين
قدم بايد طرح خود را به همراه تقاضا براي دريافت وام به بانك ارسال كند.
بانك پس از بررسي ،كارشناسان خود را براي بازديد و ارزيابي به محل اجراي
طرح مي¬فرستد.
در صورتي که هيچ گونه مشكلي از ديد كارشناسان بانك وجود نداشته باشد،
بانك اسنادي را براي تضمين بازپرداخت وام از شركت مطالبه مي¬کند و پس از
انجام تشريفات و مراحل قانوني ،وام را مي¬پردازد.
البته شركت پس از دريافت وام بايد مطابق برنامه¬ي بانك ،اقساط وام دريافتي و
سود آن را پرداخت نمايد.
اين فرآيند عالوهبر اين كه به زمان بسيار طوالني نياز خواهد داشت هزينه¬هاي
مستقيم و غيرمستقيم بسيار زيادي را نيز همراه دارد ،از جمله اين که

بازپرداخت اقساط همراه با سود آن ،فشار سنگين و ريسک بااليي را به شركت
تحميل مي¬كند.
اما روش ديگر تأمين مالي ،عرضه¬ي سهام است كه بسيار آسان خواهد بود.
در اين روش كافي است شركت در بورس پذيرفته شده و از ديد سرمايهگذاران،
عملكرد و آينده قابل قبولي داشته باشد.
در اين صورت با عرضه سهام جديد شركت در بورس ،اين سهام به سرعت به
فروش مي¬رسند و شركت ميتواند بهراحتي و سريع ،منابع مالي مورد نياز خود
را تأمين كند.
به اين ترتيت ،شركت نه تنها اقساطي را پرداخت نمي¬کند ،بلكه شركايي به نام
سهامداران دارد كه در سود و زيـان ،با شركت سهيـم خواهند بود.

 .2دريافت معافيت مالياتي
براساس قانون ،همه شركتهايي كه در كشور فعاليت مي¬كنند ،بخشي از درآمد
خود را در قالب ماليات به دولت مي¬پردازند .همانطور كه قبال هم گفته بوديم ،به
سبب نقش مؤثر بورس در رشد و رونق اقتصادي ،قوانين و مقررات متعددي
براي تقويت بورس درنظر گرفته شده است.

يكي از اين قوانين ،معافيت مالياتي براي شركتهاي بورسي است ،به اين معنا
كه شركتهايي كه سهام آنها در بورس خريد و فروش مي¬شود مطابق قانون
كمتـر از ساير شركتها ماليات ميپردازند و بنابراين ،هزينههاي آنها كاهش و
در نتيجه ،سود آنها افزايش خواهد يافت.
اين مزيت ،باعث ميشود تا شركتها تالش كنند شرايط الزم را براي ورود به
بورس بدست آورده و سهام خود را در اين بازار ،عرضه كنند.

 .3کسب اعتماد و شهرت عمومي
به هر شركتـي اجازه عرضه سهـام در بورس داده نميشود و شركتها بايد داراي
شرايط خاصي باشند ،براي مثـال ،شركت بايد سهامي عام باشد ،سودآور بـوده و
اميـد به سودآوري آن در آينده هم براي آن شركت وجود داشته باشد ،مدت
مشخصي از زمان فعاليتـش گذشتـه و عملكرد قابل قبولي داشته باشد ،حداقل
سرمايـه مشخصي داشته باشنـد و . ....چنين شرايطي باعث مي¬شود تا مردم به
شركتهاي فعال در بورس اعتماد كنند.
اين اعتماد است که موجب تمايل سرمايهگذاران به خريد سهام آن شركتها و به
دنبال آن توسعه¬ي شركتهاي بورسي خواهد شد.
به عالوه ،چـون شركتهاي بورسي در مقايسـه با سايـر شركتها ،از شفافيت و
عملكرد بهتـري برخوردار هستند ،نهادهاي وام¬دهنده مانند بانكها نيز اين
شركتها را در اولويت اعطاي تسهيالت قرار ميدهند.
همچنين شركتهاي پذيرفته شده در بورس معموال در مقايسه با ساير شركتها،
از شرايط اطالعرساني و تبليغاتي مناسبتري برخوردار هستند ،زيرا اطالعات

آنها بصورت مستمر ازطريق رسانههاي مختلف به مردم منعكس ميشود كه
اين موضوع ،ميتوانـد امتيازي ويژه براي آنها محسوب شود.

اولین گام ورود به بورس:
در قسمتهاي گذشته ،به اين سؤال مهم پاسخ داديـم كه برخالف برخي تصورها،
سرمايهگذاري در بورس فقط مختص افراد ريسكپذير و يا متخصص نيست
و افراد ريسكگريز و يا افرادي كه تخصص كافـي در مسائل مرتبط با
سرمايهگذاري ندارند هم ميتوانند ازطريق خريد اوراق مشاركت ،اوراق اجاره،
سرمايهگذاري ازطريق
صندوقهاي سرمايهگذاري ،استفاده از خدمات شركتهاي مشاور سرمايهگذاري،
استفاده از خدمات سبدگرداني و ...در بورس سرمايـهگذاري كننـد.
اگرچه قصد داريم كه هريك از اين روشهاي سرمايهگذاري را به طور مفصل
براي شما تشريح كنيم ،اما بهتر است قبل از آن ،به يك سؤال اساسي پاسخ
دهيم و آن اينكه اولين گام اجرايي براي ورود به بورس چيست؟
به عنوان مثال ،اگر سرمايهگذار پس از انجام بررسيهاي الزم ،به اين نتيجه
رسيد كه سهام شركت الف ،براي سرمايهگذاري مناسب است ،حال چطور و از
كجا بايد اين سهم را خريداري كند؟
در اين برنامـه ،پاسخ اين سؤال را خواهيم داد.
حتما اسم كارگزار را شنيدهايد .خريد و فروش سهام و ساير انواع اوراق بهادار
در بورس فقط ازطريق كارگزاران رسمي بورس انجام ميشود ،بنابراين برخالف
تصور عمومي ،براي سرمايهگذاري در بورس هيچ نيازي به مراجعه به تاالر بورس
نيست و كارگزاران بورس اين وظيفه را برعهده دارنـد.
كارگزاران افراد آگاه ،خبـره و مورد اعتمـاد هستند كه پس از كسب مجوزهاي
الزم از سازمان بورس و اوراق بهادار ،اقدام به خريد و فروش سهام و ساير انواع

اوراق بهادار ميكنند و البته ،در ازاي ارائهاي خدمات ،مبلغ بسيار اندكي كارمزد
دريافت ميكنند.
سازمان بورس به طور مستمر و دقيق بر نحوه فعاليت كارگزاران بورس نظارت
دارد و همين امر سبب ميشود تا سرمايهگذاراناطمينان الزم در اينخصوص را
داشته باشند.
بنابراين ،سرمايهگذاري در بورس ،فقط از طريق كارگزاران رسمي بورس كه در
اغلب شهرهاي كشور مستقر هستند ،انجام ميشود.
براي مشاهده اطالعات كارگزاران بورس ،به پايگاه اينترنتي سازمان بورس و
اوراق بهادار به نشانـي  www.seo.irمراجعه كنيد.
اما اولين گام براي سرمايهگذاري در بورس چيست؟
اگر از شما بپرسند الزمه انجام عمليات بانكي مثل واريز وجه به حساب ،انتقال
وجه از حساب ،صدور چك و ...چيست ،حتما پاسخ خواهيد داد كه براي انجام
همه عملياتهاي فوق ،بايد حساب بانكي داشته باشيم.
در بورس هم چنين چيزي وجود دارد.
هر فردي براي سرمايهگذاري در بورس و خريد و فروش اوراق بهادار ،بايد كد
سهامداري داشته باشد.
در واقع ،كد سهامداري ،همانند حساب بانكـي است.
كد سهامداري ،شناسهاي  8کاراکتري است که از سه حرف اول نام خانوادگي و
يک عدد تصادفي  5رقمي تشکيل شده است.
مثال اگر نام خانوادگي فردي رضايي باشد ،کد سهامداري وي ممکن است،
"رضا "12234باشد.

کد سهامداري منحصر به فرد است و هر سرمايه گذار تنها يک کد معامالتي دارد.
براي دريافت كد سهامداري ،كافيست به يكي از شركتهاي كارگزاري بورس
مراجعه و مدارك شناسايي خود شامل کپي شناسنامه و کارت ملي را به كارگزار
ارائه دهيد.
ظرف مدت دو روز ،كد سهامداري براي شما صادر و تحويل شما ميشود.
صدور كد سهامداري كامال رايگان است و الزم نيست از اين بابت ،هزينهاي به
كارگزار بپردازيـد.
با دريافت كد سهامداري ،عمال قدم به دنياي بورس گذاشتهايد و ميتوانيد در اين
بازار سرمايهگذاري كنيد.
توجه داشته باشيد كه همه شيوههاي سرمايهگذاري در بورس اعم از خريد و
فروش اوراق مشاركت ،اوراق اجاره ،سهام ،سرمايهگذاري در صندوقهاي
سرمايهگذاري و ...نيازمند داشتن كد سهامداري است.
بنابراين ،دريافت كد سهامداري ،اوليـن گام براي ورود به بورس است.
به دنياي سرمايهگذاري خوش آمديد.

اصول خریدوفروش سهام:
خب ،تاکنون درباره سهام بدست آوردهايد .اطالعاتي از قبييل اينکه:
حجم معامالت سهام در بورس در مقايسه با ساير انواع اوراق بهادار بسياربيشتر است ،بنابراين مي توان گفت سهام ،مهمترين ورقه بهاداري است که در
بورس داد و ستد مي شود.
دارنده سهام يک شرکت ،به نسبت سهم خود مالک شرکت بوده و در سود وزيان آن سهيم است.
سهام ،برخالف اوراق مشارکت و اوراق اجاره ،داراي ريسک بوده و البته ،در ازاياين ريسک ،مي تواند بازدهي بيشتري نصيب سرمايه گذاران نمايد.
افراد بايد قبل از خريد سهام ،عوامل موثر بر قيمت سهام را به دقت مورد بررسيقرار داده و درصورتي که قيمت سهم ،مناسب و چشم انداز آينده شرکت نيز قابل
قبول بود ،براي خريد آن اقدام نمايند.
در اين قسمت ،قصد داريم برخي اصول کلي که بايد در خريد و فروش سهام
مدنظر قرار گيرد را به شما معرفي کنيم.

اصـل اول :براساس اطالعات معتبر تصميم گيري کنيد ،نه شايعات
سرمايه گذاران هنگامي اقدام به خريد سهام يک شرکت مي کنند که پس از
بررسي عوامل متعدد اثرگذار بر قيمت سهام آن شرکت شامل عوامل محيطي،
عوامل صنعت و عوامل دروني ،به اين نتيجه برسند که قيمت واقعي آن سهم
بيشتر از قيمت بازار آن است.

طبيعتا بررسي همه جانبه عوامل اثرگذار بر قيمت سهم ،نيازمند بهره گيري از
اطالعات دقيق ،جامع و معتبر است .به همان اندازه که استفاده از اطالعات معتبر
در تصميم گيري سرمايه گذاران تأثير مثبت دارد ،بهره گيري از اطالعات
غيرمعتبر و شايعات در تصميم گيري ها ،مي تواند منافع سرمايه گذاران را به
خطر بياندازد.
تجربه نشان ميدهد که در جريان فراز و فرود بازار سهام ،بيش از هر چيز
شايعات ،اخبار و تحليلهاي «نادرست» به سرمايهگذاران مخابره ميشود.
بنابراين الزم است سرمايه گذاران همواره به منابع رسمي براي کسب اطالعات
تکيه کرده و از توجه به اخبار و شايعات منابـع غيررسمي خودداري کننـد.
مراجعه به پايگاههاي اطالع رساني رسمي بورس مانند:
www.tsetmc.com
www.irbourse.com
www.codal.ir
www.sena.ir
مي تواند در ارائه اطالعات دقيق و معتبر به سرمايه گذاران ،بسيار مفيد باشد.

اصـل دوم :با ديد بلندمدت در بورس سرمايه گذاري کنيد
دومين اصل در خريد و فروش سهام ،سرمايه گذاري با ديد بلندمدت است.
عملکرد بورس در سال هاي گذشته نشان داده است که سرمايه گذاراني که با
ديد بلندمدت و البته آگاهانه ،وارد اين بازار شده اند ،توانسته اند سود قابل
قبولي از اين بازار بدست آورند.
همچنين براساس آمارها ،مجموع بازدهي سهام در بلندمدت ،از بازدهي
بازارهايـي مانند مسکن ،ارز و طال ،بيشتر بوده است ،اگرچه ممکن است گاهي
اوقات ،بازدهي کوتاه مدت اين بازارها ،از بورس پيشي گرفته باشد.

بنابراين ،هر اندازه ديد سرمايهگذاران بلندمدتتر باشد به همان نسبت نيز
ريسک سرمايه گذاري کمتـر مي شـود.

مطالعه تاريخچه سرمايهگذاران موفق در دنيا نيز نشان ميدهد که بازدهيهاي
بزرگ ،معموال با خريد و نگهداري سهام ارزنده و ارزان در افق زماني بلندمدت
اتفاق بدست مي آيند و نگاه کوتاه مدت در سرمايه گذاري و پيروي از جو بازار،
عمدتا به نتايج قابل قبول منجر نمي شود.

بنابراين با ديد بلندمدت سرمايه گذاري کنيد و اگر پس از بررسي و مطالعه کامل،
به اين اطمينان رسيده ايد که سهام ارزشمندي را خريده ايد ،نگران نوسانات
مقطعي قيمت سهام خود نباشيد.

اصـل سوم :همواره مراقب سهام خود باشيد
اگرچه در اصل قبلي ،توصيه کرديم که براي سرمايه گذاري در بورس ،نگاه
بلندمدت داشته باشيد و به نوسانات مقطعي قيمت سهام توجه نکنيد ،اما تأکيد
کرديم اين تفکر درصورتـي صحيح است که شما با بررسي کامل اطالعات ،به اين
نتيجه رسيده باشيد که سهام شما ،همچنان سهام ارزشمندي است
و آنچه که باعث نوسانات قيمت سهم شده ،برخي شرايط موقت و زودگذر است.
اما اگر بررسي اطالعات و مشورت با افراد خبـره ،اين اطمينان را براي شما بوجود
آورد که سهام مناسبي را خريداري نکرده ايد
و يا اينکه با توجه به تغيير برخي متغيرهاي موثر بر قيمت سهم ،احتماال روند
قيمت آن در بلندمدت رو به کاهش خواهد بود ،آيا باز هم توصيه به حفظ سهم
در بلندمدت ،منطقي است؟
در اين شرايط ،سرمايه گذار بايد ضمن بازنگري در سبد سهام خود ،سهامي را که
شرايط مناسبي ندارند فروخته و بجاي آن ،سهام ديگري را که در وضعيت
مطلوبي قرار دارد ،خريداري کند.
الزم است در همين جـا ،درباره تعصب نسبت به سهام ،به عنوان يکي از چالش
هايـي که بعضا گريبانگير سرمايه گذاران مي شود ،توضيح دهيم.
منظـور از تعصب نسبت به سهام اين است که بعضا ،باوجود آنکه بررسي اطالعات
معتبر و متغيرهاي اثرگذار بر قيمت يک سهم ،از شرايط نامناسب سهم و روند رو
به کاهش قيمت آن حکايت دارد،
اما برخي از سهامداران بدون درنظر گرفتن واقعيت ها و با اين استدالل هايي
مانند اينکه "اين سهم در گذشته سهم بسيار خوبي بوده است" ،يا "چون سهم را
با قيمت باالتر خريده ام ،حاضر نيستم به قيمت کمتر بفروشم" و ،...از فروش

سهام خودداري مي کنند ،غافل از اينکه شايد با فروش سهام مذکور و سرمايه
گذاري در سهامي که شرايط مناسب تري دارد ،نه تنها بتوانند زيان خود را جبران
کنند ،بلکه سود قابل قبولي نيز بدست آورند.

بنابراين ،الزم است سرمايه گذاران همواره مراقب سبد سهام خود بوده و
درصورت لزوم ،ترکيب سرمايه گذاري خود را مورد بازنگري قرار دهند.

اصل چهارم :سبدي از سهام متنوع تشکيل دهيد
حتما اين ضربالمثل معروف را شنيده ايد که :همه تخممرغ¬ها را در يك سبد
نگذاريد .دليلش کامال مشخص است ،چون اگر سبد تخم مرغ به زمين بيفتـد،
بيشتر تخم مرغ ها خواهد شکست.
اين ضرب المثل در خريد و فروش سهام هم کاربرد زيادي دارد ،تا حدي که يکي
از نظريه هاي مطرح شده درخصوص راهکارهاي کاهش ريسک سرمايه گذاري،
به "تئوري پرتفوي" يعني "نظريه سبد" معروف است.

براساس اين نظريه ،هر اندازه در سبد سرمايه گذاري ،سهام شرکت هاي مختلف
از صنايع متنوع بيشتر باشد ،ريسک سرمايه گذاري کاهش خواهد يافت .اجازه
بدهيد با يک مثال ،موضوع را بيشتر توضيح دهيم.

دو سرمايه گذار را در نظر بگيريد که اولي ،همه پول خود در سهام يک شرکت
واردکننده قطعات خودرو سرمايه گذاري کرده است .اما سرمايه گذار دوم ،نصف

پول خود را در در سهام شرکت وارد کننده قطعات خودرو و نصف ديگر را ديگر را
در سهام يک شرکت صادرکننده محصوالت پتروشيمي ،سرمايه گذاري کرده
است.
به نظر شما در صورت افزايش نرخ ارز چه اتفاقي خواهد افتاد؟
کامال مشخص است که افزايش نرخ ارز ،به دليل آنکه هزينه هاي شرکت
واردکننده قطعات خودرو را افزايش ميدهد ،باعث افت قيمت سهام اين شرکت
خواهد شد ،در حاليکه شرکت صادرکننده محصوالت پتروشيمي ،براثر افزايش
نرخ دالر ،با افزايش سودآوري و در نتيجه رشد قيمت سهام مواجه خواهد شد.

در اين شرايط ،قطعا سرمايه گذار اول به علت افت قيمت سهام شرکت واردکننده
قطعات خودرو ،دچار ضرر خواهد شد ،اما سرمايه گذار دوم احتماال ضرر چنداني
متحمل نشده و حتي ممکن است سود هم کسب کند ،زيرا نيمي از سهامش
کاهش قيمت و نيمي ديگر ،افزايش قيمت داشته است.

هر انـدازه سبد سرمايه گذاري ،متنوع تر باشد ،ريسک سرمايه گذاري کاهش
يافتـه و احتمال کسب بازدهي پايدار براي سرمايه گذار ،افزايش خواهد يافت.

اصل پنجم :با سرمايه مازاد خود ،سهام بخريد

بعضا مشاهده شده است که برخي افراد ،پس از شنيدن اخبار مربوط به رشد
متوالي شاخص هاي بورس و افزايش قيمت سهام ،در يک رفتار هيجانـي ،يا

سرمايه ضروري زندگي خود مانند خانه ،خودرو و ...را فروخته و يا با قرض گرفتن
از ديگران ،اقدام به خريد سهام مي کنند.
چنين رفتاري ،به هيچ وجه توصيه نمي شود ،چراکه بورس همواره در معرض
افت و خيز قرار دارد و وارد کردن سرمايه ضروري زندگي در بورس ،مي تواند
سرمايه گذار را در اين نوسانات ،دچار تزلزل و اضطراب نمايد ،تا جائيکه ممکن
است وي با تحمل زيان ،مجبور به خروج از بورس شود.
اما افرادي که سرمايه مازاد و پس اندازهاي خود را وارد بورس مي کنند ،طبيعتـا
در برابر افت و خيزهاي بورس ،قدرت تحمل و آرامش بيشتري داشته و در
تصميم گيري هاي خود ،منطقي تر عمل ميکنند.

بنابراين ،تنهـا آن بخش از سرمايه خود را به خريد سهام اختصاص دهيد که
درصورت کاهش قيمت سهام ،نه خللـي به زندگي شما وارد کند و نه آرامش
روحي شما و خانواده تان را به مخاطره بياندازد.

اصل ششم :نوسان را به عنوان ذات بازار سهام ،بپذيريد
فردي که قصد دارد ازطريق خريد سهام در بورس ،سرمايه گذاري کند ،بايد اين
واقعيت را بپذيرد که نوسان قيمت ،ويژگي ذاتي سهم است ،به بيان ديگر ،روند
صعودي قيمت سهم در گذشته،
لزوما به معناي تداوم اين روند در آينده نيست ،کما اينکه روند نزولي قيمت
سهم در گذشته نيز لزوما به معناي ادامه افت قيمت سهم در آينده نخواهد بود.

اگر به خاطر داشته باشيد ،در تشريح عوامل موثر بر قيمت سهم ،به برخي عوامل
محيطي و عوامل مرتبط با صنعت اشاره کرديم که خارج از کنترل شرکت مي
باشد.
بروز هريک از اين عوامل ،ممکن است باعث افت و خيز در قيمت سهام شود،
بنابراين الزم است سرمايه گذار قبل از ورود به بازار سهام ،اين واقعيت و ريسک
ناشي از آن را بپذيـرد.

اصل هفتـم :با افراد متخصص مشورت کنيد
باتوجه به اينکه عوامل بسيار متعدد و متنوعي بر قيمت سهام تأثير گذار هستند،
بنابراين تجزيه و تحليل اين عوامل و تصميم گيري براساس آن ،نياز به تخصص و
مطالعه دقيق دارد.
بنابراين ،اگر قصد داريد بصورت مستقيم سهام خريد و فروش کنيد ،اما تخصص
کافي در اين خصوص نداريد ،حتما با افراد خبره و داراي صالحيت مشورت کنيد.
بتازگـي ،چندين شرکت مشاور سرمايه گذاري با مجوز سازمان بورس و اوراق
بهادار تأسيس شده است.
اين شرکت ها پس از بررسي ويژگي هاي فردي و ميزان ريسک پذيري سرمايه
گذاران ،آنان را در انتخاب سهام مناسب ،راهنمايي کرده و در ازاي ارائه اين
خدمات ،مبلغي را به عنوان حق مشاوره دريافت مي کنند.
براي مشاهده اطالعات شرکت هاي سرمايه گذاري داراي مجوز ،مي توانيد به
پايگاه اينترنتي سازمان بورس و اوراق بهادار به نشاني  www.seo.irمراجعه کنيد.

يک بار ديگر هفت اصل طاليـي براي خريد و فروش سهـام را مرور ميکنيم:
-1براساس اطالعات معتبر تصميم گيري کنيد ،نه شايعات
-2با ديد بلندمدت ،در بورس سرمايه گذاري کنيد
-3همواره مراقب سهام خود باشيد
-4سبدي از سهام متنوع تشکيل دهيد
-5با سرمايه مازاد خود سهم بخريد
-6نوسان را به عنوان ذات بازار سهام ،بپذيريد
-7با افراد متخصص مشورت کنيد
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