سرشناسه :فنائي ،مجتبي-1339 ،
عنوان و نام پديدآور :بورس در بيست دقيقه /مولف مجتبي فنايي
مشخصات نشر :تهران :سازمان بورس و اوراق بهادار ،شركت اطالعرساني و خدمات بورس تهران.1388 ،
مشخصات ظاهري 24 :ص.
شابك 5000 :ريال 978-600-91423-6-1 :
وضعيت فهرست نويسي :فيپا
موضوع :بورس --ايران
موضوع :بورس
شناسه افزوده :شركت اطالعرساني و خدمات بورس تهران
ردهبندي كنگره87 1388 :ف3آ5720HG /3 /
ردهبندي ديويي332/64255 :
شماره كتابشناسي ملي1975855 :

بورس در بیست دقیقه

ناشر :شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس
مؤلف :سید مجتبی فنائی
مدیر هنری :رسول خسروبیگی
چاپ چهارم :بهار 1389
شمارگان7000 :
قیمت 5000 :ریال
شابک978-600-91423-6-1 :
تمام حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است.
آدرس :تهران ,میدان ونک ,ابتدای خیابان مالصدرا ,شماره  ,13سازمان بورس و اوراق بهادار,
طبقه همکف

3

شرکت بورس اوراق بهادار تهران-تاالر حافظ

مقدمه
هم��هی اف��راد جامعهی م��ا ب��ورس را نمیشناس��ند و ب��ا نحوهی
س��رمایهگذاری در آن و فواید و سودمندیهای ناشی از آن آشنا
نیس��تند .این در حالی اس��ت که آشنایی با بورس و فعالیت در آن
میتوان��د در زندگی اقتصادی مردم بس��یار مؤثر باش��د .تا همین
س��الهای اخیر ،بیشتر مردم پساندازهای خود را فقط در بانکها
نگه��داری میکردند و با راهه��ای دیگر اس��تفاده از اندوختههای
خود آش��نا نبودند .اما امروزه بسیار شنیده میشود که راه دیگری
ه��م برای اس��تفاده از پساندازها وجود دارد و آن این اس��ت که
یک فرد ع��ادی میتواند در مالکیت واحده��ای تولیدی و تجاری
بزرگ مش��ارکت نماید و از نتایج مشارکت و سرمایهگذاری خود
به سادگی بهرهمند شود .اما به راستی چگونه ممکن است یک فرد
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عادی با س��رمایهای اندک در س��رمایهگذاریهای بزرگی شریک
ش��ود در حالی که نه ش��رکای خود را میشناسد و نه امکان کسب
اط�لاع از نح��وهی فعالیت ،می��زان هزینهها ،درآمده��ا و  ...دارد؛
گذشته از این ،اصلًا چنین کسی چگونه میتواند از حساب و دخل
و خرج این مرکز تولیدی که در آن مش��ارکت کرده است آگاهی
پیدا کند؟
در پاس��خ به این سوال باید گفت که ،بورس امکان هر آنچه را که
برای س��رمایهگذاری و مش��ارکت در این مراکز الزم است فراهم
آورده و عالوه بر نظ��ارت دقیق بر فعالیتهای این مراکز ،مطابق
قانون مدافع حقوق سرمایهگذاران است.
در این کتاب س��عی ش��ده اس��ت خواننده با س��ازوکارهای قانونی
بورس آش��نا ش��ود و ب��ا توضیحات س��اده در م��ورد فعالیتهای
مختل��ف آن ،از جمل��ه نحوهی خری��د و فروش ،راهه��ای مختلف
س��رمایهگذاری ،فوای��د س��رمایهگذاری و  ....آگاهی پی��دا کند و
اطالعات اساسی و اولیهی مورد نیاز خود را کسب نماید.
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تاریخچه

اندیشهی ایجاد بورس زمانی شکل گرفت که عدهای از بازرگانان
اروپای��ی از فعالیتهای تجاری خود ضرر کردند ،بنابراین به فکر
راهحلی افتادند تا به وسیلهی آن بتوانند جلوی این ضرر را بگیرند
و یا آن را به حداقل برسانند .نتیجه آن شد که تعدادی از بازرگانان
عدهای را در فعالیتهای خود ش��ریک کردند تا با این روش سود
و زیان احتمالی را با آنها تقسیم کنند .این تجربه موفقیتآمیز بود
لذا به تدریج هر تاجری س��عی میکرد تا فعالیتهای تجاری خود
را ب��ا این روش ادامه دهد؛ به خصوص که این روش برای افرادی
ک��ه فعالیتهای بزرگ اقتصادی انجام میدادند بس��یار مطلوبتر
بود .رفته رفته این تجربه قانونمند ش��د و به تش��کیل شرکتهای
سهامی تبدیل گردید .اولین تجربه مربوط به تشکیل یک شرکت

اولین بورس دنیا  -آمستردام هلند
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س��هامی در کش��ور روسیه بود که در س��ال  1353میالدی تصمیم
گرفت کاالهایی را بدون این که آفریقا را دور بزند ،از شمال اروپا
به شرق آسیا و چین ببرد و این کاری بود که احتمال ضرر در آن
بیش��تر بود .برای انجام این کار عدهای از تجار س��رمایهی الزم را
تأمین کردند و هر کس به نس��بت سرمایهی خود در سود و زیان
ش��رکت ش��ریک ش��د و این کار با موفقیت صورت گرفت .بعدها
با گس��ترش مبادالت در اروپا به س��رمایههای زیادتر و ش��رکای
بیش��تری نیاز ش��د .برای ای��ن کار نیاز ب��ه مراکزی ب��ود تا بتوان
بین س��رمایهگذاران و س��رمایهپذیران رابطه برق��رار کرد .چنین
مراکزی تأس��یس شدند و بورس نام گرفتند .اولین بورس دنیا در
قرن هفدهم میالدی در ش��هر آمستردام هلند تشکیل شد و امروز
اکثر کش��ورهای جهان دارای بورس هستند .در ایران نیز در سال
 1345قانون تش��کیل بورس به تصویب رس��ید و از  15بهمنماه
سال  1346آغاز به کار کرد.
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بورس چیست؟

برای ش��ناخت بورس و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از "بازار" و
تعریف آن ش��روع کنیم .در یک تعریف ساده ،میتوان گفت که،
ب��ازار مکانی اس��ت که در آن خرید و ف��روش صورت میگیرد؛ و
سادهتر این اس��ت که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین
خریدار و فروش��نده رابطه برقرار شود و معاملهای صورت پذیرد
بازار تشکیل شده است .این شرایط میتواند مکان خاصی باشد یا
شبکهای ارتباطی مثل اینترنت.
در بازاره��ا ب��ه ط��ور کلی دو ن��وع دارای��ی ،داراییه��ای واقعی و
داراییه��ای مال��ی ،م��ورد معامل��ه ق��رار میگیرن��د .داراییه��ای
واقعی همان داراییهای فیزیکی هس��تند مثل زمین ،س��اختمان و
ان��واع کاال مانند ماش��ین ،ل��وازم خانگی و  ....ام��ا داراییهای مالی
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داراییهای کاغذی و بهتر بگوییم اس��نادی هس��تند ،مثل س��هام و
اوراق مشارکت .بورس بازاری است که در آن داراییهای مختلف
م��ورد معامله قرار میگیرد .از این رو ،ان��واع بورسها را میتوان
به س��ه دس��تهی کلی بورس کاال ،بورس ارز و بورس اوراق بهادار
طبقهبندی کرد.
 .1ب�ورس کاال :بازاری که در آن خری��د و فروش کاالهای معین
صورت میگیرد و به طور منظم و دائم فعال اس��ت بورس کاال نام
دارد .در ب��ورس کاال معمول��ًا مواد خام و مواد اولی��ه مورد معامله
ق��رار میگیرد .هر ب��ورس کاالیی را با نام هم��ان کاالیی که مورد
معامله قرار میگیرد نامگذاری میکنند .مثلًا بورس نفت و بورس
گندم.
 .2ب�ورس ارز :در ب��ورس ارز ،همان طور که از نام آن مش��خص
اس��ت ،کار خرید و ف��روش پولهای خارجی انج��ام 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 س��هام ،اوراق مش��ارکت و ...مورد معامله ق��رار میگیرد.
در ای��ران ،به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رس��می
و دائم��ی در محل معینی تش��کیل میش��ود "ب��ورس اوراق بهادار"
میگویند ولی ما در این نوشته برای اختصار آن را بورس یا بورس
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اوراق بهادار میگوییم.

بورس اوراق بهادار چه میکند؟

کار اصل��ی ب��ورس اوراق به��ادار ای��ن اس��ت که زمین��های فراهم
م��یآورد ت��ا دو گ��روه از مردم ،به ط��ور قانونی ،در ی��ک فعالیت
اقتصادی ش��ریک و عالوه بر تأمین نیازه��ای یکدیگر ،از منفعت
و س��ود این فعالیت بهرهمند شوند .این دو گروه سرمایهگذاران و
سرمایهپذیران میباشند.
اصولًا در یک تقس��یمبندی س��اده ،افراد جامع��ه را میتوان به دو
گروه تقسیم کرد؛ یک گروه کسانی که پول ،سرمایه و یا پسانداز
دارند اما نمیتوانند با آن کار کنند و گروه دوم کسانی که توانایی
انجام فعالیتهای اقتصادی دارند اما س��رمایه و پول کافی ندارند.
این دو گروه عالوه بر این که یکدیگر را نمیشناسند و تعداد آنها
نیز کم نیس��ت دارای ویژگیهای مختلفی هستند .به عنوان مثال،
همهی سرمایهگذاران به یک اندازه پسانداز ندارند .برخی دارای
مبال��غ اندک و برخی صاحب مبالغ کالن میباش��ند ،س��لیقهی این
افراد هم برای سرمایهگذاری متفاوت است ،مثلًا عدهای تمایل به
س��ود کم در کوتاهمدت دارند و عدهای به دنبال س��ود بیشتر ولی
در درازمدتاند و دهها ویژگی دیگر.
س��رمایهپذیران نی��ز از ویژگیه��ای مختلف برخوردارن��د ،برای
مث��ال ،هر گ��روه در زمینهی خاص��ی فعالیت میکنند ،ب��ا توجه به

آيا ميدانيد؟!
ب�ورس با وض�ع قوانين
و مق�ررات الزم ،حافظ
مناف�ع س�رمايهگذاران
است.
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نوع فعالیتش��ان س��ودهای متفاوتی پرداخت میکنند ،در ادارهی
مراک��ز تولیدی خود س��لیقهی متفاوت دارند و ...ح��ال با این همه
ویژگیهای متفاوت چگونه میتوان بین این دو گروه رابطه برقرار
کرد تا همهی آنها ضمن قبول ش��رایط یکدیگر حاضر به ش��راکت
ش��وند؟ یکی ازکارهای اساس��ی بورس همین اس��ت ک��ه با ایجاد
یک فضای مناس��ب و قانونمن��د زمینهای فراه��مآورد تا از طریق
آن ب��رآوردن تمام��ی خواس��تههای قانونی طرفین ب��ا حفظ حقوق
آنها میسر ش��ود .بورس یک مشکل بسیار بزرگ دیگر را نیز حل
کرده اس��ت ،به طوری که میتوان ادعا کرد حل این مش��کل باعث
گس��ترش س��رمایهگذاری و در نتیجه توس��عهیافتگی و پیشرفت
س��ریعتر کشورهای جهان شده است .آن مشکل این است که اگر
اف��راد مختلفی که با س��رمایههای متفاوت وارد بورس ش��ده و در
فعالیته��ای اقتصادی بزرگ ش��ریک میش��وند ،بخواهند ،در هر
زمان که تصمیم بگیرند ،سهم و سرمایهی خود را به قیمت مناسب
بفروش��ند ،باید چه کار کنند؟ به عنوان مثال اگر فردی  100سهم
از  125میلیون س��هم یک کارخانهی سیمان را دارا باشد و تصمیم
بگی��رد آن را همین امروز بفروش��د چگونه میتواند قیمت س��هام
خود را مش��خص کن��د؟ چطور میتواند قیمت کارخانه را محاس��به
نماید تا براس��اس آن قیمت س��هم خود را مش��خص کند؟ چه قدر
زمان ،چه تعداد افراد و چقدر هزینه برای این کار الزم است؟ و...
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بورس این مشکل را حل کرده و سازوکاری را طراحی کرده است
که هر فرد با هر میزان سهم ،در هر روز تصمیم به فروش سهامش
بگیرد بتواند از قیمت سهام خود آگاه شود و یا حتی اگر تصمیم به
فروش نداشته باشد قیمت روز سهام خود را بداند.

قیمت سهام در بورس چگونه مشخص میشود؟

نظ��ام قیمتگذاری در بورس به گونهای طراحی ش��ده اس��ت که
هی��چ کس نمیتواند در قیمتگذاری دخال��ت کند؛ به این ترتیب
که در بورس افراد نمیتوانند ش��خصًا اق��دام به خرید و یا فروش
س��هام بنماین��د و این کار بای��د از طری��ق کارگزاریهای بورس و
کارگ��زاران آن انجام ش��ود .کارگزاران افرادی هس��تند که تحت
نظارت سازمان بورس فعالیت می کنند .نظارت بورس انجام
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آيا ميدانيد؟!
يكي از راههاي ايجاد
اشتغال در جامعه
سرمايهگذاري در
بورس است.

ورود ب��ه ب��ورس بدین طریق اس��ت ک��ه ،چه فروش��ندگان و چه
خری��داران س��هام در اولی��ن قدم تقاض��ای خود را ب��ه کارگزاران
ب��ورس تحوی��ل میدهند .کارگ��زاران ه��ر روز به ج��ز روزهای
پنجش��نبه و ای��ام تعطیل از س��اعت  9صبح الی  12ظه��ر در تاالر
ب��ورس حاضر ش��ده و تمام��ی تقاضاهای خرید و ف��روش را وارد
سیس��تم معامالت میکنند .پس از وارد ش��دن لیست تقاضاها در
سیستم معامالت ،تقاضاها در دو صف؛ صف خرید و صف فروش،
براس��اس قیمت و زمان ورود ،اولویتبندی میش��ود .این سیستم
به گونهای طراحی ش��ده اس��ت که قیمتهایی را که برای فروش
ارزانتر اس��ت و تقاضاهای خریدی را که قیمت باالتری دارند در
ردیف اول قرار میده��د .بدین ترتیب هر کس که به ارزانترین
قیمت بفروش��د در اول صف فروش و ه��ر کس که به گرانترین
قیم��ت بخ��رد در اول صف خرید قرار میگی��رد و بنابراین قبل از
دیگ��ران معامله خواهد کرد .البت��ه در صورتی که دو تقاضا با یک
قیمت وارد سیس��تم شود ،سیس��تم اولویت را به تقاضایی میدهد
که زودتر وارد سیس��تم معامالت شده باشد .این عملکرد سیستم
بیانگر آن است که روند معامالت و قیمت سهام براساس عرضه و
تقاضا مشخص میشود و امکان دخالت افراد در آن وجود ندارد.
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چرا در بورس سرمایهگذاری کنیم؟

س��رمایهگذاران در ه��ر کجا ک��ه س��رمایهگذاری میکنند
عالوه بر این که به دنبال کس��ب س��ود هس��تند ،در انتخاب
نوع س��رمایهگذاری نیز به دنبال جایی میگردند که س��ود
بیش��تری بدهد ،مورد اطمینان و قانونی باش��د ،هر زمان که
بخواهند بتوانند از وضعیت سرمایهگذاری خود مطلع شوند،
ه��ر وقت که بخواهند بتوانند س��رمایهی خ��ود را نقد کنند
و ...برخ��ی نیز عالوه بر این ،معیاره��ای متعالیتری دارند.
به عنوان مثال ،به دنبال سرمایهگذاری در کاری هستند که
عالوه بر خودشان ،جامعه نیز از آن بهرهمند شود .مثلًا ایجاد
اش��تغال بکن��د و ...بورس از جمله مراکزی اس��ت که جمیع
این ویژگیها را داراس��ت.پس سرمایهگذاری در بورس نه
تنها برای س��رمایهگذاران و س��رمایهپذیران سودمند است
بلکه برای کل جامعه نیز فواید قابل توجهی دارد.

فواید بورس برای سرمایهگذاران
1. 1درآمد

مهمترین هدف هر فرد از س��رمایهگذاری کس��ب درآمد اس��ت.
س��رمایهگذاری در بورس میتواند از دو راه این خواست ه را محقق

14

آيا مي
هر دانيد؟!
سه
طري امدار از
ق
ح
مجام ضور در
ع
تصم شرك 
تهادر
ي
مگير 
يه
ا
م
ش
ا
ر
دارد.
كت

سازد .نخس��ت از طریق پرداخت سود ناشی از فعالیت کارخانهها
و ش��رکتها؛ بدی��ن ترتی��ب ک��ه ،کارخانهها یا ش��رکتهایی که
سهامش��ان در بورس عرضه شده است بخش��ی از سودی را که از
فروش کاالها و خدماتش��ان حاصل میشود بین سهامداران تقسیم
میکنند .بدین ترتیب کس��انی که با خرید س��هام ش��رکتها و یا
کارخانههای بورس��ی در این مراکز ش��ریک شدهاند از این طریق
کسب درآمد میکنند .راه دوم کس��ب درآمد سهامداران بورس،
ناش��ی از فعالیتهای مفی��د و مؤثر مدیران ش��رکتهای مربوطه
اس��ت که باعث افزایش قیمت س��هام شرکتها میشود که این به
معنی افزودهشدن بر دارایی سهامداران است.

2. 2قابلیت نقدشوندگی

کس��انی که در بورس س��رمایهگذاری میکنند اگر به پولشان نیاز
پیدا کنند بس��یار سریعتر از بس��یاری از سرمایهگذاریهای دیگر
میتوانند س��هام خ��ود را به پول نق��د تبدیل کنند .ب��رای این کار
کافی است به اولین کارگزار بورس مراجعه نمایند و فرم تقاضای
فروش سهامش��ان را تحویل دهند .س��هولت فروش سهام طوری
است که حتی در سختترین شرایط هم ،درصورتی که فرد سهام
خود را اندک��ی کمتر از قیمت روز بازار ارائ��ه نماید ،در کمترین
زمان س��رمایهاش نقد خواهد ش��د .این در حالی است که بسیاری
از س��رمایهگذاریهای دیگر فاقد این ویژگی میباشند .به عنوان
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مثال ،فرض کنید فردی در خرید ماش��ین ،زمین یا منزل مسکونی
س��رمایهگذاری کرده و حاال نیازمند پول ش��ده است .روشن است
ک��ه تبدی��ل هر ی��ک از موارد ذکر ش��ده به پ��ول نقد ب��ه مراتب
مشکلتر از فروش سهام شرکتهای بورسی خواهد بود.

3. 3مشارکت در تصمیمگیریها

تصمیمگیری برای ادارهی ش��رکتهای پذیرفته ش��ده در بورس
ب��ا نظ��ر صاحب��ان س��رمایه انج��ام میپذیرد .اف��رادی که س��هام
ش��رکتهای بورس��ی را خریداری میکنند مطابق قانون میتوانند
در مجامع ش��رکت مربوطه حضور پیدا کنند و با ش��نیدن گزارش
فعالیتها از گردش کار شرکت آگاه شوند و همچنین با حق رأی
خود نس��بت به انتخاب هیئت مدیره ،طرحهای مورد نظر و میزان
سود تقسیمی به سهامداران ش��رکت اظهارنظر نمایند .این مزیت
ش��رکتهای بورسی سبب شده است که سهامداران بتوانند هم از
فعالیتهای شرکت آگاه شوند و هم در تصمیمگیریها مشارکت
داشته باشند.

4. 4اطمینان از مکان سرمایهگذاری

بورس مکانی بس��یار امن برای س��رمایهگذاری است .برای اثبات
این مدعا کافی است به قانون حاکم بر بورس توجه کنیم .بورس
براساس قانون بازار اوراق بهادار تأسیس شده است و مطابق آن
فعالی��ت میکند .در قان��ون عالوه بر این که کلی��هی فعالیتهای
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بورس مش��خص شده است و هر نوع فعالیتی با اخذ مجوز قانونی
صورت میگیرد یک نهاد ناظر به نام "سازمان بورس" نیز در نظر
گرفته ش��ده تا بر تمام��ی فعالیتهایی که انجام میش��ود نظارت
کند .نکتهی دیگر این که ش��رکتهای بورس��ی براس��اس قانون
موظفان��د اطالعات مج��از مربوط به خ��ود را به ط��ور مرتب در
اختیار خریداران و فروش��ندگان قرار دهند .این کار باعث شفاف
ش��دن بازار میش��ود و بدین ترتیب هر کس که اطالعات الزم را
برای خرید و فروش در اختیار داش��ته باش��د میتواند با اطمینان
اق��دام ب��ه معامله کن��د .نتیجه این ک��ه ،قانون حاکم ب��ر بورس و
سازوکارهای پیشبینی ش��ده مکانی مطمئن برای سرمایهگذاری
فراهم آورده است.

چگونه میتوان در بورس سرمایهگذاری کرد؟

انجام هر فعالیتی تابع آداب و مقرراتی است .سرمایهگذاری در بورس نیز
تابع مقررات و آداب خاص خود است .اولین کاری که برای سرمایهگذاری
در ب��ورس بای��د انجام داد گرفتن "کد معامالتی" اس��ت .ای��ن کد به منظور
راحتتر شدن و سرعت یافتن بیشتر کار به افراد داده میشود؛ همان طور
که بانک به مش��تری خود شماره حس��ابی میدهد که مشتری با آن شماره
ش��ناخته میشود .بنابراین ،سیستم معامالتی بورس افراد را به وسیلهی کد
معامالتی آنها شناس��ایی میکند .برای گرفتن کد معامالتی ،فرد میتواند با
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مراجع��ه به یکی از کارگزاریها و ارایهی فتوکپی شناس��نامه یا کارت ملی
خود کد مربوط به خود را دریافت دارد .کد معامالتی ش��امل سه حرف اول
نامخانوادگی به همراه یک عدد ثابت میباشد .به عنوان مثال ،کد معامالتی
کسی که نامخانوادگی او فخرآبادی است میتواند "فخر  "00101باشد.

خرید سهام

خریدار سهام برای خرید باید به یکی از کارگزاریهای بورس مراجعه و از
کارگزار تقاضای فرم درخواست خرید کند .کارگزار فرمی را در اختیار او قرار
میدهد و او عالوه بر تکمیل فرم باید مبلغی را که میخواهد سرمایهگذاری
کند به حساب کارگزار واریز و فیش آن را به همراه فرم تکمیل شده تحویل
کارگ��زار نماید و رس��ید بگیرد.طی زمان معینی ،پس از آماده ش��دن اوراق
سهام ،مشتری با تحویل رسید قبلی به کارگزار اوراق سهام خود را دریافت
میدارد .عالوه بر خرید حضوری ،اش��خاص میتوانند از طریق اینترنت نیز
اقدام به خرید کنند و پس از انجام هر عملیات پرینت آن را به عنوان رسید
دریافت نمایند .در فرم درخواست خرید ،مواردی از قبیل مشخصات خریدار،
تعداد س��هام مورد تقاضا ،مبلغ س��رمایهگذاری و ...گنجانده ش��ده است .از
جمله م��واردی که خریدار در فرم
درخواس��ت خرید باید مش��خص
کند قیمت و نوع س��هم مورد نظر
خ��ود میباش��د .ب��رای ای��ن کار،
خریدار چند راه در پیشرو دارد:
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راه اول ای��ن ک��ه خریدار ،چون اطالع چندانی از س��هام و اوراق موجود در بورس
ندارد ،مبلغی را که میخواهد در بورس س��رمایهگذاری کند در اختیار کارگزار
میگذارد و از او میخواهد که به انتخاب خودش بهترین سهام را برای او خریداری
کند ،ضمن آن که میتواند اولویتهای مورد نظر خود را به کارگزار اطالع دهد.
راه دوم این اس��ت که خریدار ،اگر خرید س��هام خاصی را در نظر دارد آن
را به کارگزار میگوید ،مثلًا میگوید "اگر س��هام فالن کارخانه عرضه ش��د
برای من خریداری کنید ".در این حالت ،چون قیمت س��هم توسط خریدار
اعالم نش��ده اس��ت کارگزار اختیار دارد که به هر قیمتی که سهم مورد نظر
مشتری عرضه شد آن را خریداری نماید .الزم به ذکر است که کارگزاران
غالبًا مسئولیتپذیری و تعهد اخالقی الزم را دارند و سعی میکنند به بهترین
قیمت ممکن س��هام مورد نظر مش��تری را برای او خریداری نمایند .در هر
صورت کارگزار اطالعات مشورتی خود را در اختیار خریدار قرار میدهد و
در تصمیمگیری و انتخاب به او کمک میکند.
و باالخره راه س��وم خرید س��هام این اس��ت که خریدار از کارگزار تقاضای
خرید سهم معینی را با قیمت معین میکند و کارگزار نیز مطابق درخواست
مشتری اقدام به خرید مینماید.

فروش سهام

برای فروش س��هام نیز ،همچون خرید ،فروشنده باید به کارگزار مراجعه
و فرم درخواس��ت فروش را تکمیل کند .برای این کار فروش��نده دو راه در
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پیش رو دارد:
راه اول ای��ن ک��ه ب��ه کارگزار اختیار میدهد تا س��هامش را ب��ه قیمت بازار
بفروشد؛ در این حالت کارگزار موظف است تا سهام مشتری را به باالترین
قیمت پیشنهادی روز بفروشد.
راه دوم این که فروشنده در فرم فروش قید میکند چنانچه قیمت سهام او
در ب��ورس تا حد معینی افزایش یاف��ت اقدام به فروش کند .به عنوان مثال
به کارگزار میگوید که هر س��هم او را زیر قیمت  200تومان نفروش��د .در
این صورت کارگزار منتظر میماند تا قیمت سهم به حد مورد نظر برسد و
سپس اقدام به فروش میکند .بدیهی است که در این صورت نیز کارگزار
مشاورهی الزم را به فروشنده میدهد .به عنوان مثال اگر قیمت پیشنهادی
فروشنده پایینتر از قیمت روز بازار باشد ولی خودش نداند ،کارگزار او را
راهنمایی میکند و به وی یادآور میشود که میتوان سهم را به قیمت باالتر
نیز فروخت ،بر عکس هم ،و اگر قیمت پیش��نهادی مشتری باال باشد به او
یادآور میشود که در این قیمت امکان فروش سهم وجود ندارد.

معاوضهیسهام

عالوه بر خرید و فروش سهام راه دیگری برای معاملهی سهام وجود دارد و
آن معاوضهی سهام است .معاوضهی سهام به این صورت است که صاحب
س��هام ،نحوهی فروش س��هام خود و نیز نحوهی خرید س��هام مورد نظر را
به اطالع کارگزار میرس��اند ،و کارگزار نیز مطابق این درخواس��ت اقدام به
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معاوضه میکند .ش��ایان ذکر اس��ت که کارگزاران بورس ،در قبال خدمتی
که برای مش��تریان انجام میدهند ،درصدی از مبلغ هر معامله را به عنوان
اجرت یا حق کارگزاری خود برداشت میکنند .سقف این مبلغ مطابق قانون
مشخص شده اس��ت ,اما کارگزاران مجازند حق کارگزاری خود را کمتر از
سقف تعیین شده از مشتریان دریافت کنند.

توصیههایی برای سرمایهگذاری در بورس

زندگی بش��ر و فعالیتهای او همواره با پیامدهای مختلفی همراه اس��ت و
اتفاقات جزء الینفک زندگی است .به همین دلیل ،هر کس ،بر اثر دانش و
تجربهی خود ،راههای مقابله با اتفاقات و کمکردن زیانهای ناشی از آن را
پیدا کرده و در زندگی به کار میگیرد .در مورد بورس که مورد نظر ماست،
خبرگان بازار سرمایه توصیههایی به مشتریان دارند و معتقدند اگر افراد این
توصیهها را به کارگیرند فعالیتهایشان با موفقیت بیشتر و پیامدهای منفی
کمتری همراه خواهد بود .در ادامه برخی از این توصیهها را شرح میدهیم:

1. 1سرمایهی مازاد خود را به کار گیرید

معمولًا افراد ،با توجه به اتفاقات مختلفی که در زندگیش��ان پیش میآید،
بخشی از درآمد خود را به عنوان هزینههای ضروری کنار میگذارند تا در
روز مبادا از آن استفاده کنند .از آنجا که بازار سهام یکی از بازارهای پرنوسان
میباش��د خبرگان بازار توصیه میکنند که بهتر اس��ت اف��راد از بکارگیری
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س��رمایههای اصلی و ضروری خود در این بازار پرهیز کنند .آنها معتقدند
کسانی که میخواهند در این بازار سرمایهگذاری کنند بایستی نه تنها اولویت
را ب��ه رفع نیازهای اولی��هی زندگی خود بدهند ،بلکه حتی از بکارگیری آن
بخ��ش از درآمد خود که برای هزینههای اتفاقی در نظر گرفتهاند در بازار
بورس صرفنظر کنند .خبرگان بازار س��رمایه میگویند بهتر اس��ت افراد
پساندازهای اضافی خود را وارد بازار سهام کنند.

2. 2به شایعات توجه نکنید

یکی از مشکالت مردم این است که در برخی مواقع از احساسات خود تبعیت
میکنند و یا تحت تأثیر حرفهای دیگران قرار میگیرند .هر چند این نکته
در بسیاری از تصمیمگیریها تأثیر چندانی ندارد اما در فعالیتهای اقتصادی
و بخصوص در بازار س��هام میتواند موجب ضرر برای افرادی باش��د که به
احساس��ات خود میدان میدهند .واقعیت امر این اس��ت که سرمایهگذاری
در بازار س��هام باید براساس تحقیق و اطالعات صحیح انجام شود .زیرا در
این بازار عوامل متعددی همچون وضعیت اقتصاد کشور ،عملکرد شرکت،
اتفاق��ات جهانی و ...در تغییر قیمتها مؤثرن��د؛ در نتیجه هرگز نباید تنها
براساس توصیهی دوستان و یا تبلیغات و یا حتی عملکرد خویشاوندان برای
سرمایهگذاری در این بازار تصمیمگیری کرد.

3. 3برای کوتاه مدت سرمایهگذاری نکنید

سرمایهگذاران نباید نگران نوسانات و افت و خیزهای روزانهی بازار باشند
که در مورد بازار سهام امری عادی است ،بلکه پیوسته باید روند بلندمدت
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را مورد توجه قرار دهند؛ چرا که ش��رکتهای بورسی معمولًا شرکتهای
بزرگی هس��تند و طبیعت��ًا کارها و پروژههایی که در دس��ت انج��ام دارند
کالن و بس��یار بزرگ خواهد بود .پرواضح است که سود پروژههای بزرگ
در کوتاهمدت به دس��ت نمیآید و در بلندمدت حاصل میش��ود .در نتیجه
س��رمایهگذاران میبایس��ت برای دریافت واقعی سو ِد سرمایههای خود در
بازار سهام ،به سرمایهگذاری با دید بلندمدت نگاه کنند.

4. 4سبد سهام تشکیل دهید

بازار س��هام دارای ویژگیهایی اس��ت که از آن جمله میتوان به باال و پایین
رفتن قیمتها و ریسک یا خطر افت شدید قیمتها اشاره کرد .از آنجا که
به ط��ور معمول و در طی زمان قیمت برخی س��هام افزایش و قیمت برخی
کاهش مییابد ،برای درامان ماندن از خطر کاهش قیمت س��هام خریداری
شده ،خبرگان بازار توصیه میکنند که خریداران بهتر است سبدی از سهام
خری��داری کنند و از خریدن یک نوع س��هم پرهیز نماین��د؛ چرا که وقتی
سهامدار سرمایهی خود را به سهام متعدد و متنوعی اختصاص میدهد پایین
آمدن احتمالی قیمت برخی از این س��هام از طری��ق باال رفتن قیمت برخی
دیگر از سهام موجود در سبد جبران میشود و در این صورت سرمایهگذار
میتواند به راحتی خطر احتمالی کاهش قیمتها را رفع کند.

5. 5نسبت به سرمایهگذاری خود بیتوجه نباشید

سرمایهگذار پس از تشکیل سبد سهام نباید نسبت به وضعیت آن بیتفاوت
باش��د ،بلکه باید به طور مرتب آن را مورد بررسی قرار دهد و وضعیت آن
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را نس��بت به وضعیت بازار بسنجد تا بداند که آیا سبد سهام او هماهنگ با
بازار اس��ت و یا نیاز به بازنگری و تغییر دارد یا نه .برای این کار او میتواند
با خبرگان ،مش��اوران و کارگزاران بورس نیز مشورت نماید و از راهنمایی
آنها بهره ببرد.

6. 6غیرمستقیمسرمایهگذاریکنید

کسانی که میخواهند در بورس سرمایهگذاری کنند دو راه در پیش دارند:
راه اول این که خودش��ان مستقیمًا س��هام مورد نظر خود را خریداری کنند
که طبعًا خودش��ان نیز پیگیر نوسانات بازار و وضعیت سهام خود خواهند
بود؟ و یا ش��خصًا به تشکیل سبد س��هام اقدام کنند .البته خبرگان ،انتخاب
ش��یوهی سرمایهگذاری مستقیم را برای همه مناسب نمیدانند .زیرا چنین
کاری نیازمند تجربه و تخصص برای بررسی وضعیت بازار ،شرکت ،اقتصاد
کشور و ...است ،عالوه بر این که سرمایهگذار میبایست بخش عمدهای از
وقت خود را صرف این کار بنماید که مقرون به صرفه نیست .از این رو ،راه
دومی را توصیه میکنند و آن سرمایهگذاری غیرمستقیم است .در این روش
سرمایهگذار اقدام به خرید واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری میکند ،که
از این طریق عالوه بر انتخاب یک س��بد س��هام مناسب از تخصص ،تجربه،
امکانات و سایر خدمات صندوقها بهرهمند میشود.

بهترین راه سرمایهگذاری در بورس را انتخاب کنید

مناسبترین راه برای سرمایهگذاری ،استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری

آيا ميدانيد؟!
بهترين شيوه
س
رمايهگذاري در
ب
ورس ،مشارکت
در صندو 
قهاي
سرماي
هگذاري است.
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آيا ميدانيد؟!
برخی صندو 
قهاي
سرم
ايهگذاري سود
ای
سرم ه
گذاری شما را
تض
مین می کنند.

اس��ت .صندوقه��ای س��رمایهگذاری نهادها و یا ش��رکتهایی هس��تند که
سرمایهی خود را عمدتًا در سهام و برخی موارد دیگر مثل اوراق مشارکت به
کار میگیرند .این صندوقها مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس دریافت
و تحت نظارت همین سازمان نیز فعالیت میکنند .صندوقها همهی عوامل
کار ،ش��امل مدیر ،ضامن ،امین ،پرسنل متخصص و توانمند و سایر امکانات
مورد نیاز را در اختیار دارند و عالوه بر آن براس��اس قانون ،س��رمایهی قابل
توجهی را برای ش��روع کار تهیه کردهاند .بنابراین از هر جهت چه از لحاظ
سرمایه و چه از لحاظ نیروهای باتجربه و توانمند قابل اعتمادند .این که توصیه
میشود س��رمایهگذاری از طریق صندوقهای سرمایهگذاری انجام شود به
دلیل آن است که سرمایهگذار با خرید واحدهای سرمایهگذاری صندوق ،در
حقیقت یک س��بد سهام را تشکیل میدهد که این سبد به طور مرتب تحت
نظارت مدیر و کارشناس��ان صندوق است و در شرایطی که الزم است سهام
صندوق فروخته و یا تبدیل ش��ود آنها با آگاهی و تخصص��ی که دارند مدام
به دنبال س��هام خوب و پربازده هستند و به طور مرتب سرمایهی خود را به
سهام برتر تبدیل میکنند .در نتیجه به طور معمول انتظار میرود صندوقها
در سهام بهترین ش��رکتها س��رمایهگذاری کنند؛ پس هرکس واحدهای
صندوقها را خریداری کند در حقیقت در بهترین شرکتها سرمایهگذاری
کرده و از بهترین و پربازدهترین سهمها بهرهمند شده است .این افراد بدون
آن که دغدغهی افت و خیزهای بازار را داشته باشند با پرداخت کارمزد بسیار
کم از توانمندی و سود صندوقهای سرمایهگذاری بهرهمند میشوند.

