


بازار یک بازار این کھ رسد می نظر بھ بورس بازار بھ اول نگاه در 
 این واقعیت اما . است اقتصاد در موجود ھای بازار دیگر مانند ساده
 کھ زمانی . است پیچیده کمی بازار این ساده ظاھر برخالف کھ است
 کھ کنیم تصور ابتدا در شاید شویم می بازار این وارد بار اولین برای

 با مرور بھ ،اما کنیم مدیریت را خود سرمایھ راحتی بھ توانیم می
 این از بتوانیم اینکھ برای.شویم می مواجھ اطالعات از دریایی

 بازار در شکل بھترین بھ را خود پول بتوانیم و شویم خارج سردرگمی
 بازار این مطالعھ بھ شروع اصولی طور بھ باید کنیم مدیریت سرمایھ

 واضح . است بورسی مفاھیم با آشنایی راستا این در گام اولین. کنیم
 ھا ارزیابی و ھا تخمین در ندانیم را بورسی اولیھ مفاھیم اگر کھ است
 کھ مفاھیم این از تعدادی داریم قصد درنتیجھ . شویم می مشکل دچار
 دھیم شرح را بدانیم است الزم و آید می ما کار بھ بازار این در بیشتر

.  





شده پذیرفتھ  شرکت ھای سھام سود و قیمت عمومی سطح بیانگر شاخص این 
 بازدھی میانگین بیانگر کل شاخص تغییرات بھ عبارت دیگر است، بورس در

 و سھام قیمت تغییرات کل شاخص واقع در .است بورس در گذاران سرمایھ 
 .می کند محاسبھ می کنند، پرداخت شما بھ شرکت ھا کھ را سالیانھ ای سودھای

 در را خاصی شرکت سھام کھ بگیرید درنظر را فردی بیشتر توضیح برای
 فرد این سھام قیمت اگر .میکند خریداری تومان 200 قیمت با سال، ابتدای

 20 نیز سال پایان در شرکت، و یابد افزایش تومان 250 بھ سال، پایان در
  مجموعا فرد این کند، توزیـع سھم ھر ازای بھ نقدی، سود عنوان بھ تومان

 آورده بدست نقدی سود دریافت و سھم قیمت افزایش محل از سود تومان 70
 زیرا بود، خواھد درصد 35 سال، پایان در وی بازدھی بنابراین، و است

.است یافتھ افزایش تومان 270 بھ تومان 200 از وی سرمایھ





مفھوم اما است، پیچیده خیلی بھ ظاھر و فرانسوی واژه یک پرتفوی 
 دارایی ھای از سبدی یا مجموعھ بھ و داشتھ بورس در واضحی کامالً 
 یا سھام از مناسب ترکیبی پرتفوی دیگر بیان بھ.می شود گفتھ مالی
 . است کرده خریداری را آن ھا سرمایھ گذار یک کھ دارایی ھاست سایر

 در تا می شود انتخاب صورتی بھ و ریسک کاھش منظور بھ پرتفوی
 سھام ھای شامل( دارائیھا ھمھ بازده کاھش احتمال عادی شرایط

.باشد صفر بھ نزدیک )شده خریداری





اولیھ عرضھ(IPO)شرکت یک سھام کھ می شود گفتھ زمانی بھ 
 عرضھ ھای .می شود عرضھ مردم عموم بھ بار اولین برای خصوصی

 سرمایھ دنبال بھ کھ جوان و کوچک شرکت ھای توسط معموالً  اولیھ
 بزرگ شرکت ھای ھمچنین می شود، انجام ھستند گسترش برای

 عرضھ ھستند، عام سھامی بھ تبدیل شدن دنبال بھ کھ نیز خصوصی
.می دھند انجام اولیھ عمومی





گاوی بازار در(Bull market)عرضھ و است زیاد بسیار تقاضا 
 بھ امید با سرمایھ گذاران دیگر، بھ عبارت  .می گیرد صورت بھ ندرت

 فروشندگان و می کنند جدید سھام خرید بھ اقدام بازار، رشد بھ رو آینده
 می شود گفتھ دوره ای بھ گاوی بازار.ندارند فروش برای تمایلی نیز
 گاوی، بازار اصلی ویژگی .است افزایش حال در قیمت ھا کھ

 .است افزایشی روند ادامھ انتظار و سرمایھ گذاران اعتماد خوش بینی،
 و گاوی بازارھای .دارد قرار خرسی بازار مقابل در گاوی بازار

 بازار شروع .ھستند زمان ھم تجاری چرخھ ھای با معموالً  خرسی
 عمومی عقاید زیرا است، اقتصادی گشایش دھنده  نشان  معموالً  گاوی

 ھمچنین .می دھد تغییر را سھام قیمت آینده، اقتصادی وضعیت درباره
.می شوند شروع اقتصادی رکود از قبل خرسی بازارھای



خرسی بازار(Bear market)قیمت آن در کھ است موقعیتی 
 و ترس بھ تبدیل سرمایھ گذاران خوش بینی و کاھش یافتھ بھادار اوراق
 بازار بر منفی جوی خرسی، بازار در دیگر بیان  بھ .می شود بدبینی
 خرید بھ منظور سرمایھ گذاران برای رمقی امر ھمین و است حاکم
 اشتباه قیمت ھا اصالح با نباید خرسی بازار .نمی گذارد باقی جدید سھام
 ماه دو از کمتر و دارد مدت کوتاه  روند قیمت ھا اصالح شود، گرفتھ
 نقطھ یک می توانند سرمایھ گذاران قیمت اصالح در .می کشد طول
 نقطھ خرسی بازار در درحالی کھ بخرند، را سھام کرده پیدا ورود
.ندارد وجود ورود





یا سھم ھر سودEPSبھ شرکت خالص سود مقدار از است عبارت 
 عبارتDPSیا سھم ھر ازای بھ پرداختی سھام سود .سھم ھر ازای
 تقسیم سھامداران بین مجمع در کھ سھم ھر سود از بخشی از است

.است شرکت توسط توزیع شده نقدی سود مقدار نشانگر و می شود





سھولت برای کھ شرکت ھا اختصاری نام یا کد از است عبارت نماد 
 در .می گیرد قرار استفاده مورد بورس در آن ھا بندی دستھ  و شناسایی

 نام از خالصھ ای دوم بخش و مربوطھ صنعت نشان دھنده »نماد « یک
 بھادار اوراق بورس شرکت ھای تمام مثال بھ عنوان .است شرکت
 پولی نھادھای سایر و اعتباری مؤسسات بانک ھا، گروه در کھ تھران
.می شود شروع »و « حرف با نمادشان می کنند فعالیت





بورس از خارج ازار(Over The Counter)بازار یک 
 بین مستقیم بھ طور معاملھ کھ است فیزیکی مکان بدون و غیرمتمرکز

 منتشر عمومی  صورت بھ لزوماً  معاملھ قیمت و می شود انجام نفر دو
 و می شوند تعیین مذاکره براساس قیمت ھا بازار این در .نمی شود
 صورت ایمیل و تلفن کامپیوتری، شبکھ ھای طریق از معامالت
.می گیرد





بصورت بورس در ھا شرکت برخی سھام معامالت اوقات، گاھی 
 نماد گویند می اصطالحا حالت، این در.شود می متوقف موقتی،
 را شرکت یک نماد زمانی بورس عمدتا .است شده متوقف شرکت
 اتفاق شرکت آن درخصوص اھمیت حائز رویدادی کھ کند می متوقف
 کاھش یا افزایش موجب بتواند رویداد این کھ نحوی بھ باشد، افتاده
.شود شرکت سھام قیمت اندازه از بیش





مھم مسائل درخصوص گیری تصمیم منظور بھ کھ شرکت مدیران و سھامداران گردھمایی بھ 
 در خود، سھم میزان با متناسب شرکت، سھامداران .شود می گفتھ مجمـع شود، می برگزار شرکت
 مجمع، برگزاری از قبل روز 10 حداقل است موظف شرکت مدیره ھیئت.دارنـد رأی حق مجامع
 انتخاب شرکت رسمی روزنامھ عنوان بھ کھ کثیراالنتشاری روزنامھ در را مجمع برگزاری آگھی
 تقسیم دستـھ دو بھ ھا شرکت مجامع .شوند مطلع موضوع این از سھامداران تا کند منتشر است، شده
العاده فوق مجمع -2 سالیانھ عادی مجمع-1:شوند می

1-سالیانھ عادی مجمع
گزارش و کرده دعوت را شرکت سھامداران بار، یک سال ھر است موظف شرکت مدیره ھیئت 

 مي گفتھ سالیانھ عمومی مجمع گردھمایی، این بھ .نماید ارائھ سھامداران بھ را خود سالیانھ عملکرد
 بھ تقسیمی سود میزان مانند مھمی موارد درخصوص ھمچنین سالیانھ، عمومی مجمع در .شود

.شود می گیری رأی مدیره، ھیئت اعضای انتخاب و سھامداران
2-العاده فوق مجمع
در .دارد نام العاده فوق مجمع شود، برگزار شرکت توسط کھ دیگری مجمع ھر سالیانـھ، مجمع بجز 

 نام و نشانی تغییر شرکت، سرمایھ افزایش مانند مواردی درخصوص عمدتا العاده فوق مجامع
.شود می گیری تصمیم...و شرکت





مي بدست مالی سال پایان در کھ را سودی ھمھ لزوما ھا، شرکت 
 اجرای برای را آن از بخشی و کنند نمی توزیع سھامداران بین آورند،
 بھ کھ سودی میزان .دارند می نگھ شرکت، ای توسعھ ھای برنامھ
 سھم ھر تقسیمی سود شود، می توزیع سھامداران بین سھـم، ھر ازای

.گویند میDPSاصطالحا یا





روز، طول در باید کھ است شرکت یک سھام تعداد حداقل مبنـا، حجم 
 نوسان، دامنھ سقف براساس بتوانـد سھم، آن قیمت تا شود معاملھ
 شده معاملھ سھام تعداد کھ درصورتی بنابراین،.یابد کاھش یا افزایش

 نسبت ھمان بھ باشد، مبنا حجم از کمتر روز، طول در شرکت یک
.یافت خواھد کاھش نیز سھم آن قیمت نوسان درصد





سھام قیمت کھ است کاھشی یا افزایش حداکثر نوسان، دامنھ از نظورم 
.باشد داشتھ تواند می روز یک در شرکت،





تا شود می داده اختصاص سھامداران بھ کھ ثابت کدی از عبارتست 
 و خرید برای.کنند استفاده آن از سھام فروش و خرید ھنگام در

 این بورس سازمان .است الزامی معامالتی کد دریافت سھام، فروش
 برای .دھد می انجام سھام فروش و خرید امر در سھولت برای را کار

 مراجعھ بورس کارگزاری شرکت ھای از یکی بھ باید کد این دریافت
.کنید





از سھام فروش و خرید کھ ھستند معامالتی بنگاه ھای ھا کارگزاری 
 تام وکیل آنھا فروش و خرید این در .گیرد می صورت آنھا طریق

 ھا کارگزاری دیگر، بیان بھ .ھستند خریدار و فروشنده االختیار
 ھمانطور .شوند می محسوب بورس سازمان و سھامداران بین واسطھ

 می مراجعھ بانک بھ پولی ھای دارایی بھ مربوط امور انجام برای کھ
 یک بھ داریم نیاز خود سھام دارایی بھ مربوط امور انجام برای کنیم،

.کنیم مراجعھ کارگزاری شرکت





قیمت نسبت کننده بیان نسبت این(Price)سود بینی پیش بھ سھم یک 
 می ما بھ سھم یك ای بھ پی تئوریک، لحاظ بھ .است آن(EPS)سھام
 یك سود لایر ھر دریافت ازای بھ حاضرند گذاران سرمایھ كھ گوید

 با سود با ای، بھ پی نسبت.بپردازند آن خرید برای لایر چند شركت،
 مقایسھ مورد )مشارکت اوراق سود و بانکی سود شامل( ریسک حداقل
.است سرمایھ بازگشت دوره از مالکی و گیرد می قرار





آتی وضعیت بینی پیش برای رویکردی فاندامنتال یا بنیادی تحلیل 
 و ملی اقتصاد از دریافتی اطالعات و اخبار اساس بر مالی بازارھای

.است شرکت ھا مالی صورتھای و صنعت جھانی،
مالی بازارھای آتی وضعیت بینی پیش برای رویکردی تکنیکال تحلیل 

 در تکنیکال تحلیل .است بازار گذشتھ وضعیت مطالعھ بر مبتنی
 طریق از نمودار احتمالی رفتار بینی پیش برای روشی مالی ھایبازار
…و معامالت حجم آن، تغییرات و قیمت ھمچون گذشتھ ھای داده

 تقاضا و عرضھ اساس بر کھ ھایی بازار تمام در روش این.است
 خارجی، ارزھای ھمچون ھایی بازار دارد، کاربرد کنند می فعالیت
 با را مسکن و بھا گران فلزات طال، بازار و بھادار اوراق بورس
.کرد تحلیل توان می روش این از استفاده
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