
 مقدمات بازارهاي مالی

 

  مفاهیم بازارهاي مالی

  

هاي مالی  توانند به معامله دارایی بازار مالی یکی از انواع بازار است که در آن خریداران و فروشندگان می

بندي توان طبقه مالی متفاوتی را میهمچون سهام، اوراق قرضه، ابزار مشتقه و ارز بپردازند. بازارهاي 

  کرد: 

  نوع دارایی

 ي مالکیت ها که نشان دهنده بازار سهام: در این بازار، طرفین معامله به مبادله سهام شرکت

 دارنده سهام در شرکت است می پردازند. 

 بازار اوراق بدهی: بازاري است که در آن ابزارهاي با درآمد ثابت (اوراق قرضه) داد و ستد 

 شوند. می

 هاي مالی یا فیزیکی بازار ابزارهاي مشتقه: بازاري است براي معامالت ابزارهایی مبتنی بر دارایی

 توان به اختیار معامله و قرارداد آتی اشاره کرد.  که از آن جمله می

 ها از دارایی پایه مشتق نوع جدیدي از بازارهایی است که براي معامالت ابزارهایی که قیمت آن

توان به قراردادهاي آتی و اختیار معامله شود و مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله ابزارها می می

 اشاره کرد.

  مرحله عرضه اوراق بهادار

 هاي اقتصادي براي تامین منابع مالی مورد نیاز خود به ها، موسسات و بنگاه بازار اولیه: شرکت

را در مقابل واگذاري اوراق بهادار خود، به دست مبالغ هنگفتی نیاز دارند که اغلب این منابع 

شود. به آورند. واگذاري اوراق بهادار و تامین اعتبار براي اولین بار در بازار دست اول انجام می می

شوند. بر این اساس  عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار براي نخستین بار منتشر می

 ان انتشار اوراق بهادار است.فروشنده اوراق بهادار در واقع هم
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 که این اوراق بتوانند مورد داد و  منظور آن بازار ثانویه: پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به

شود. در این  ستد قرار گیرند، به بازار دیگري نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می

 کنند. می بازار، اوراق قابلیت داد و ستد پیدا

  بازار قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار منتشر شده در بازار اولیه را باال می برد و شرایطی را

آورد که قرض دهندگان و قرض گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات  فراهم می

راق بهادار دیگر گذاري خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداري شده یا خرید او سرمایه

شود و بنابراین با جابجا  اقدام نمایند.  داد و ستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می

شدن مالکیت ابزارهاي مالی قابل داد و ستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادي ایجاد 

مایه یا ناشران شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهاي متقاضی سر می

هاي کمبود نقدینگی تاثیر محدودتري بر  شود و در نتیجه ضربه اوراق بهادار جلوگیري می

 گذار خواهد داشت. واحدهاي سرمایه

  سررسید تعهدات مالی

 هاي مالی جانشین نزدیک پول است که  بازار پول: بازار پول، بازاري براي مبادله پول و دارایی

سررسید کمتر از یک سال دارند. در این بازار، ابزارهاي مالی ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و 

 ارزش اسمی زیاد برخوردارند. 

 هاي  ررسید بیشتر از یک سال و داراییبازار سرمایه: در این بازار به مبادله ابزارهاي مالی با س

تري در گردآوري منابع  شود. این بخش از بازار مالی نقش مهم بدون سررسید پرداخته می

گذاري واحدهاي تولیدي دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار  اندازي و تامین نیازهاي سرمایه پس

 ر است. تر است و از تنوع ابزاري بیشتري برخوردا پول بسیار گسترده

  نحوه پرداخت

 شود. بازار نقدي: در این بازار اوراق بهادار به طور نقدي خرید و فروش می 

 سازند، موظفند  بازار مشتقه: در این بازار، بر حسب نوع قراردادي که طرفین با یکدیگر منعقد می

 در آینده اوراقی را بخرند یا بفروشند.

  ساختار
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 (بازار حراج) این بازارها شامل فرایند حراج ( یا مزایده) در یک مکان بازار مبتنی بر سفارش :

دهند و  گذاران را انجام می فیزیکی معین هستند. در این بازارها کارگزاران، امور مربوط به سرمایه

 کنند بهترین قیمت را در معامالت کسب کنند. سعی می

 گران است که از طریق  املهاي از مع اي (بازار چانه زنی): این بازار شامل شبکه بازار سهمیه

 دهند.  هاي مشخص بازار تشکیل می آمادگی براي خرید و فروش اوراق بهادار با قیمت

  (treasury bills)بازار پول 

ترین ابزارهاي  نامند. مهم شوند را ابزارهاي بازار پول می هاي مختلفی که در بازار پول معامله می دارایی

  بازار پول عبارتند از:

  )Banker’s acceptanceزانه (اوراق خ

ها به طور معمول  اوراق خزانه، اوراق بهادار کوتاه مدتی هستند که توسط دولت منتشر شده و سررسید آن

سه ماه، شش ماه و یک سال است. این اسناد هنگام فروش به صورت تنزیل شده (به مبلغی کمتر از 

کند. پس  نده آن مبلغ اسمی سند را دریافت میرسند و در تاریخ سررسید، دار مبلغ اسمی) به فروش می

  گیرند.  در ردیف ابزارهاي تنزیل شده بازار پول قرار می

که  شود. از آنجایی انتشار و باز خرید این اوراق توسط بانک مرکزي و به نمایندگی از دولت انجام می

ي بسیار اندکی ي ریسک پذیر ریسک عدم بازپرداخت اوراق قرضه صفر است؛ افرادي که از درجه

  برخوردار هستند، مایل به خرید این اوراق هستند. 

  پذیرش بانکی (برات بانکی)

ترین و  پذیرش بانکی که دستور پرداخت مبلغ معینی به حامل آن در تاریخ معینی است، از جمله قدیمی

ار مالی از قرن رود. اگرچه این ابز شمار می ترین ( از نظر حجم و مبلغ) ابزارهاي بازار پول به کوچک

الملل افزایش  هاي دهه شصت که حجم تجارت بین دوازدهم مورد استفاده واقع شده است، اما تا سال

  رفت. اي یافت، یک ابزار مهم در بازار پول به شمار نمی العاده فوق

ست در هر حال این ابزار به منظور تامین مالی کاالهایی که هنوز از فروشنده به خریدار منتقل نشده ا

گیرد. بدین ترتیب که این اوراق توسط یک موسسه تجاري و در وجه یک بانک  مورد استفاده قرار می
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شود و وقتی که بانک مزبور آن را بپذیرد به عنوان یک پذیرش بانکی  تجاري خصوصی کشیده می

  شود. شناخته می

هاي مرکزي خارجی و  پذیرش بانکی از بازار ثانویه بسیار مناسبی برخودار است و دالالن، بانک

  ترین فعاالن آن هستند. هاي داخلی از مهم بانک

  Commercial paper اوراق تجاري 

هاي مالی و  است که توسط شرکت -روز یا کمتر 270با سررسید  -نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت

قد نیاز هایی که در کوتاه مدت به وجه ن شود. اوراق تجاري براي شرکت موسسات غیر مالی منتشر می

توانند به عنوان راهکار تامین مالی  شود. همچنین این اوراق می دارند، ابزار مالی موثري محسوب می

میان مدت و حتی دراز مدت نیز مورد استفاده قرار گیرند. در این حالت، شرکت، اوراق تجاري جدید را به 

هاي اخیر بازار اوراق تجاري  ر سالکند. البته د هاي سررسید شده قبلی خود منتشر می قصد پرداخت بدهی

هاي تجاري به عنوان منبع وجوه قابل استقراض مورد استفاده قرار گرفته  اي توسط بانک به طور فزاینده

  است.

شود.  ها به وسیله دارایی خاصی تضمین نمی اوراق تجاري بدون پشتوانه هستند و معموال بازپرداخت آن

هاي  بایست داراي خطوط پشتیبانی کننده از طرف بانک وراق، میهاي فروشنده این ا هرچند که بنگاه

هایی که در بورس اوراق  تجاري باشند. در اکثر کشورها دسترسی به این بازار قانونمند است و تنها بنگاه

توانند به انتشار اوراق تجاري  اي برخوردار باشند، می بهادار پذیرفته شده و از حداقل سرمایه تعیین شده

ها به  رسند و بازده آن صورت تنزیل شده به فروش می کنند. اوراق تجاري همانند اسناد خزانه، به اقدام

شود. اوراق تجاري بر خالف اسناد خزانه، بازار دست دوم قابل توجهی  روش نرخ تنزیل محاسبه می

  ندارند و این عامل باعث کاهش قدرت نقدینگی آن شده است.

  Certificate of Depositگواهی سپرده 

ترین ابزارهاي بازار پول است. این گواهی از اوایل  ترین و در عین حال یکی از مهم گواهی سپرده جوان

پذیري، تنوع و بازار دست دوم سازمان یافته، به سرعت  میالدي مطرح شد و به دلیل انعطاف 1960دهه 

  گسترش یافت.
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در قبال مبلغ  -به طور معمول یک بانک -گواهی سپرده، سندي است که توسط یک موسسه سپرده پذیر

شود. این گواهی داراي سررسید و همچنین نرخ بهره  مشخصی پول که نزد آن سپرده شده، منتشر می

تواند به  گذار می گذاري در واقع دو مزیت عمده دارد، نخست این که سرمایه معین است. این نوع سرمایه

ان سررسید اصل و بهره گواهی نیز مشخص است. گواهی دقت بازده پول خود را محاسبه کند. دوم، زم

روزه) است. در این نوع  30سپرده بانکی داراي نرخ بازده ثابتی در یک دوره زمانی معین (حداقل 

کند که در طول یک دوره زمانی معین از وجوه سپرده  خود   ها، شخص سپرده گذار تعهد می گذاري سپرده

هاي تجاري و سایر موسسات  جریمه خواهد شد) و در قبال آن بانکبرداشت نکند (در غیر این صورت 

  گذاران در فواصل زمانی معین خواهند شد.  مالی متعهد به پرداخت مبالغی به عنوان سود به سپرده

به طور معمول گواهی سپرده قابل معامله بر اساس بازار در نظر گرفته شده براي فروش به دو دسته 

ها براي فروش در داخل کشور و نوع خارجی آن  شود. نوع داخلی این گواهی میداخلی و خارجی تقسیم 

شوند. گواهی هاي سپرده ارزي خود به دو  براي فروش در کشورهاي دیگر به صورت ارزي منتشر می

شوند که این امر به دلیل اهمیت و جایگاه بازار آمریکا و بازار اروپا در بازار  دسته بانکی و یورو تقسیم می

شوند به نام  هاي سپرده ارزي که به قصد فروش در آمریکا منتشر می پول جهان است. گواهی

هاي  شوند به گواهی اي که براي فروش در اروپا منتشر می هاي سپرده هاي سپرده بانکی و گواهی گواهی

عتباري هاي سپرده وجود دارند که توسط موسسات ا سپرده یورو معروفند. همچنین نوع دیگري از گواهی

  هاي سپرده اعتباري معروف هستند. شوند و به نام گواهی غیربانکی منتشر می

  Repurchase (Repo) قراردادهاي بازخرید 

کند که اوراق بهادار  اي است که به موجب آن یک بانک یا کارگزار اوراق بهادار تعهد می نامه موافقت

شود که همین اوراق را در زمانی مشخص و  یشرکت را به فروش برساند و شرکت نیز متقابال متعهد م

هایی عالوه بر قرارداد اصلی یک وثیقه ثانویه هم  گذاري به مبلغی معین بازخرید نماید. در چنین سرمایه

وجود دارد، ویژگی اصلی و شرط بازپرداخت در قرارداد بازخرید، اعتبار دالل، بانک و یا واسطه مالی است 

گذاري خود اعتبار بانک و دالالن اوراق بهادار را مورد توجه قرار دهند. در  یهگران باید در سرما و تحلیل

گیرند یک ریسک فرعی هم براي اوراق  مواردي که اوراق بهادار به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار می

شود. قرارداد بازخرید یک ابزار کوتاه مدت براي  بهادار وجود دارد که منجر به کاهش بازدهی می
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اي کمتر از یک هفته مورد  گذاري است و اغلب براي مدت یک شب، یک هفته و یا هر دوره مایهسر

  استفاده است.

 Eurodollarدالر اروپایی 

دالر اروپایی یا یورو دالر، دالري است که در خارج از آمریکا، چه در یک شعبه خارجی از بانک هاي 

هاي  آمریکا و چه در یک بانک خارجی، سپرده شده باشد (به طور خالصه، سپرده دالر آمریکا در بانک

ا، ژاپن، هنگ کنگ، خارج از آمریکا). این اصطالح براي دالرهایی که در اروپا، بحرین، کانادا، پانام

  رود.  کار می سنگاپور و سایر کشورها سپرده شده به
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  سهام عادي و ویژگی هاي آن

باشد. هاي مالی است که بیانگر مالکیت فرد در یک شرکت می سهام عادي یکی از انواع دارایی

مطالبات سهامداران عادي مالکیت شرکت هستند و در زمان انحالل شرکت و پس از پرداخت 

یابد. سهامداران عادي داراي حقوقی به ها به سهامداران عادي تعلق می شرکت، بقیه دارایی

  باشند: شرح زیر می

  حق انتقال سهم

تواند سهم خود را بفروشد یا به دیگري واگذار کند. شرکت حق سلب این هر سهامدار می

ر قانونی و حقوقی ندارد. سهام اختیار را ندارد و این نقل و انتقاالت بر موجودیت شرکت اث

شوند. در بورس تهران سهام ها از نظر نقل و انتقال به دو نوع با نام و بی نام تقسیم می شرکت

  شود.هاي سهامی عام پذیرفته شده در بورس معامله می عادي با نام و متعلق به شرکت

  مسئولیت محدود

ی اگر شرکتی ورشکسته شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به آورده آنان است. یعن

هاي شرکت پاسخگوي میزان مطالبات همه طلبکاران نباشد، صاحبان سهام عادي هیچ دارایی

  التفاوت زیور ندارند. بهگونه مسئولیتی نسبت به ما

  مالکیت شرکت

گذاري در شرکت  دارندگان سهام عادي مالکین نهایی شرکت هستند و بیشترین ریسک سرمایه

  شوند.را متحمل می
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هاي مالی و تجاري باعث افت شدید سود هر سهم شود و یا اگر شرکت با  براي مثال اگر ریسک

  زیان مواجه گردد، قیمت بازار و ارزش ذاتی سهام عادي به شدت کاهش خواهد یافت.

  اداره شرکت

هر سهامدار حق دارد در اداره شرکت مشارکت داشته باشد. این حق از طریق شرکت در مجامع 

شود. تصمیمات بر اساس اکثریت آراء  است و هر سهامدار به تعداد سهام حق مومی انجام میع

براي  طور کلی دارندگان سهام عادي حق انتخاب هیئت مدیره شرکت را دارند. راي دارد. به

شود. در راي  انتخاب اعضاي هیات مدیره، حق راي به دو صورت ساده و تجمعی اعمال می

توانند حتی  گیري، سهامداران اقلیت نمیسهم یک راي دارد. در این نوع رايگیري ساده هر 

یک عضو هیات مدیره را انتخاب کنند و کلیه اعضاي هیات مدیره را سهامداران اکثریت بر 

گزینند. روش دیگر روش تجمعی است که در آن تعداد آراي هر راي دهنده در تعداد  می

ب شده و حق راي براي هر راي دهنده، برابر با حاصل ضرب مدیرانی که باید انتخاب شوند، ضر

تواند آراي خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند  دهنده می مذکور خواهد بود. در نتیجه راي

  نفر تقسیم کند.

توانند بسته به اختیاراتی که شرکت در اختیار عموم قرار  همچنین صاحبان سهام عادي می

  را مورد بررسی قرار دهند. داده است، دفاتر شرکت

  دریافت سود سهام
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پس از این که شرکت مالیات و سود سهام ممتاز خود را پرداخت کرد، می تواند باقیمانده را به 

عنوان سود سهام به صاحبان سهام عادي بپردازد. پرداخت سود سهام نوعی توزیع سود خالص 

ک شرکت نسبت به سال قبل افزایش بین سهامداران است و امکان دارد سود سهام تقسیمی ی

  یابد، کاهش پیدا کند و یا پرداخت نگردد.

  حق تقدم خرید سهام

توانند در صورت انتشار  ها می داران خود حق تقدم خرید سهام بدهد، آن اگر شرکتی به سهام

سهام جدید درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند. اگر سهامداران در مجمع عمومی 

تواند سهام عادي جدید را به  تقدم خرید سهام را از خود سلب نمایند، شرکت میشرکت حق 

قیمت عادالنه بین عموم مردم عرضه کند. در این صورت افراد جدیدي صاحب سهام شرکت 

  اند و درصد مالکیت سهامداران قبلی در شرکت کاهش می یابد. شده

  هاي سهام عادي: ویژگی

سررسید نیست و پس از انتشار تا انحالل شرکت معتبر  سررسید. سهام عادي داراي -الف

  خواهد بود.

  توانند سهام خود را بازخرید کنند. ها در ایران نمی بازخرید سهام. شرکت -ب

 ج. سهام مجاز و انتشار یافته

  سهام مجاز و انتشار یافته
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ر نماید تعداد سهامی که شرکت بدون تغییر اساس نامه یا اصالح اساس نامه حق دارد منتش

و سهام را که منتشر شده، سهام منتشر شده  (Authorized)سهام مجاز (ثبت شده) 

(Issued)  می نامند. امکان دارد، شرکت تعدادي از سهام منتشر شده را باز خرید کند. در این

صورت سهام باز خرید شده را سهام خزانه می گویند. به میزان سهام باقیمانده در دست مردم 

  می گویند. (outstanding) ده منهاي باز خرید شده) سهام در دست سهامداران (منتشر ش

  مزایا و معایب انتشار سهام عادي

  مزایاي انتشار سهام عادي

هاي تامین مالی است و چون سهام عادي داراي  انتشار سهام عادي یکی از روش -1

 سررسید نیست، سهام عادي از منابع دایمی تامین مالی است.

توانند با به  د سهام عادي مقدار مشخص و ثابتی نیست، بنابراین مدیران میمیزان سو -2

هاي کوتاه مدت را پرداخت کنند و یا با تغییري که  دست آوردن سرمایه جدید، بدهی

توانند اوراق  کنند، می بدین وسیله در نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ایجاد می

 جدید منتشر کنند.

سهام جدید ملزم به پرداخت سود ثابتی نیست، انتشار سهام  جایی که انتشار از آن -3

 دهد. عادي ریسک ورشکستگی و ریسک مالی را افزایش نمی

 توانند افزایش سرمایه دهند. راحتی می هایی که عضو بورس هستند، به شرکت -4

  معایب انتشار سهام عادي



 مقدمات بازارهاي مالی

 

یعنی سهام عادي یک هزینه سرمایه سهام عادي از سایر منابع تامین مالی بیشتر است،  -1

 منبع تامین مالی گران قیمت است.

جویی  هاي بانکی یک هزینه قابل قبول مالیاتی است و ایجاد صرفه پرداخت سودهاي وام -2

 کند. ند. سود سهام عادي چنین صرفه جویی ایجاد نمی ك مالیاتی می

کیت او که سهامداري تمایل به استفاده از حق تقدم نداشته باشد، درصد مال درصورتی -3

 کاهش یافته و موجب تغییر در کنترل شرکت خواهد شد.

هاي  گذاري که شرکت نتواند از وجوه حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه در صورتی -4

جدید سودي معادل نسبت بازده قبل به دست آورد، این کار باعث کاهش سود هر سهم 

  خواهد شد و آثار منفی بر قیمت سهام خواهد داشت.
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  افزایش سرمایه

ها پس از طی یک فرایند کاري نیاز به افزایش سرمایه جهت انجام پروژه هاي بزرگتر پیدا  معموال شرکت

  کنند.می

گیرد. هیئت  قرار میاین افزایش به تصویب مجمع عمومی رسیده و پس از آن در اختیار هیئت مدیره 

نماید. مدیره پس از طی مراحل قانونی و جلب رضایت سازمان بورس اقدام به ثبت این افزایش می

  پذیر است که عبارتند از: اصوال افزایش سرمایه به سه طریق امکان

  افزایش سرمایه به روش جایزه

ره کرده و در زمان مقتضی با ها معموال مقداري از سود سالیانه خود را در حساب اندوخته ذخیشرکت

انتقال موجودي این حساب به حساب سرمایه و انتشار اوراق سهام جدید، سرمایه اسمی شرکت را 

نمایند. چون  دهند و سپس اوراق سهام جدید را به نسبت سهام قبلی بین سهامداران توزیع میافزایش می

نمایند، اصطالحا به آن افزایش سرمایه به یدر این حالت سهامداران پولی بابت اوراق جدید پرداخت نم

گویند. در این حالت معموال نسبت کاهش قیمت سهم بعد از افزایش، کمی کمتر از،  روش جایزه می

  شود:نسبت افزایش سرمایه است. قیمت جدید سهم پس از افزایش سرمایه از روش زیر محاسبه می

قیمت	قدیم

��نسبت	افزایش	سرمایه
 قیمت جدید =  

  افزایش سرمایه از محل آورده نقدي
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اي جهت افزایش سرمایه در اختیار نداشته باشند. کنند که اندوختهها وقتی از این روش استفاده میشرکت

شود. در خرید سهام جدید، صاحبان سهام در این روش مبلغ اسمی سهام به صورت نقدي پرداخت می

 دارند و این حق قابل انتقال است.  شرکت به نسبت سهامی که مالک آن هستند حق تقدم

  فرمول کلی براي محاسبه حداقل قیمت سهام پس از افزایش به صورت زیر است: 

قیمت	قدیم�����	�	نسبت	افزایش	سرمایه

��نسبت	افزایش	سرمایه
قیمت جدید=   

  افزایش سرمایه به روش صرف سهام

نویسی به فروش از طریق پذیره در این روش، شرکت سهام خود را به مبلغی بیش از قیت اسمی و

رسانده و تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی سهام را به حساب اندوخته منتقل و یا در ازاي آن 

  دهد.سهام جدید، به سهامداران قبلی می

از نکات مهم این روش این است که در این روش نسبت به روش آورده نقدي، شرکت مبلغ مورد نظر 

  کند. مایه را در مدت کمتري از طریق پذیره نویسی تامین میبراي افزایش سر
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  هاي آنسهام ممتاز و ویژگی

عنوان سود دریافت خواهد کرد. سهام  سهام ممتاز سهامی است که دارنده آن هر ساله مبلغ معینی به

که  است. درصورتیدهنده حق مالکیت صاحب آن در شرکت  ممتاز داراي سررسید نیست بلکه نشان

داران شود و آنها نسبت به سهام شرکت سودي داشته باشد، ابتدا این سود به سهامداران ممتاز پرداخت می

شود و  عادي در دریافت سود اولویت دارند. در زمان انحالل، ابتدا حقوق سهامداران ممتاز پرداخت می

ریسک سهام ممتاز از سهام عادي کمتر و از  گردد. ها به سهامداران عادي تحویل می سپس الباقی دارایی

  اوراق قرضه بیشتر است.

  

  انواع سهام ممتاز

اگر شرکت چند سال سود به صاحبان سهام پرداخت نکند، اولین سالی که  الف) سهام ممتاز جمع شونده:

رداخت کرده هاي قبل را پقصد توزیع سود را داشته باشد، ابتدا کلیه سود سهام ممتاز انباشته شده در سال

  کند.و سپس به سهامداران عادي سود پرداخت می

سهام ممتاز مشارکتی سهام ممتازي است که دارنده آن عالوه بر سود سهام  ب) سهام ممتاز مشارکتی:

  شوند. مند می متعارف مانند سهامداران عادي از سود سهام عادي نیز بهره

توانند درصورت تمایل سهام  ن این نوع سهام میدارندگا ج) سهام ممتاز قابل تبدیل به سهام عادي:

  ممتاز خود را به سهام عادي تبدیل نمایند.

سهام ممتاز قابل خرید سهام ممتازي است که در هر زمانی که شرکت  د) سهام ممتاز قابل بازخرید:

  تواند آن را بازخرید کرده و از دور خارج نماید. تصمیم بگیرد می

  

  مزایاي سهام ممتاز

که نرخ بازده شرکتی بیشتر از نرخ کنند، در نتیجه هنگامی دارندگان سهام ممتاز سود ثابتی دریافت می -1

 سود پرداختی به سهام ممتاز باشد، انتشار سهام ممتاز موجب افزایش سود هر سهم عادي خواهد شد.
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ز هزینه خاص ریسک سهام ممتاز کمتر از سهام عادي است بنابراین هزینه خاص سهام ممتاز کمتر ا -2

 سهام عادي است.

که پرداخت سود سهام ممتاز در انتهاي دوره مالی الزامی نیست، بنابراین سهام ممتاز  مانند جایی از آن -3

 شود.هاي ناشی از وام باعث ایجاد ریسک ورشکستگی نمیبدهی

 
  نقاط ضعف انتشار سهام ممتاز

ممتاز باشد، انتشار سهام ممتاز موجب کاهش در شرایطی که بازدهی شرکت کمتر از هزینه خاص سهام  -1

 سود سهام عادي خواهد شد.

 شود.جویی مالیاتی نمی سود سهام ممتاز یک هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و باعث ایجاد صرفه  -2
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  اوراق بهادار با درآمد ثابت

هاي باال اما توام با کنند از آن اجتناب کرده و به جاي بازده بسیاري از افراد در مواجهه با ریسک سعی می

مهمترین دارایی بدون ریسک در بازار تري را انتخاب کنند. هاي ثابت و با ریسک پایین ریسک، بازده

  ترین نرخ بازده نیز برخوردار است. هاي کوتاه مدت است که از پایین پول، سپرده

در بازارهاي مالی هم ابزارهاي خاصی براي این منظور در نظر گرفته شده که به بررسی آنها خواهیم 

  پرداخت:

  اوراق قرضه -الف

را به عنوان  معینی مبالغ شود می متعهد ناشر ها آن موجب به که دهستن اسنادي قرضه به طور کلی اوراق

نیز  را مبلغ اصل سررسید، در و کند آن پرداخت دارندة به مشخص زمانی هاي  فاصله در ساالنه بهرة

  .نماید بازپرداخت

 بااي  مالکانه و هیچ نوع رابطه تلقی شده بستانکار یک آن دارنده و است سررسید داراي قرضه اوراق

 کمتري ریسک از عادي سهام و ممتاز سهام به نسبت آن دارنده براي قرضه اوراق. ندارد شرکت

  .باشد نام بی یا نام با است ممکن قرضه اوراق. برخوردار است

 این اوراق در کشور انتشار ربا در دین اسالم،  با توجه به ممنوعیت قرضه و بودن اوراق به دلیل ربوي

  .است ممنوع

 بدون قرضه اوراق دار،کوپن قرضه قرضه بر اساس نوع بازده به سه گروه اوراقاوراق 

  شوند.صفر تقسیم می بهره نرخ با قرضه سررسید و اوراق

اوراقی هستند که سود آن به تناوب زمانی ساالنه، شش ماهه و مانند آن پرداخت  داراوراق قرضه کوپن )1

 شود. می

قرضه سررسید نداشته و در هر سال معادل قیمت اسمی ضربدر نرخ اوراق اوراق قرضه بدون سررسید، در  )2

 گیرد.سود، به آن ها سود تعلق می
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اي پرداخت  گونه بهره ، صادرکننده این اوراق هیچاوراق قرضه با نرخ بهره صفر یا بدون بهره  اما در )3

ن اوراق در زمان شود. ای کند و فقط در سررسید، قیمت اسمی اوراق به دارنده اوراق پرداخت می نمی

 آید.شوند و سود خریداران از این طریق به دست می فروش به قیمتی کمتر از قیمت اسمی فروخته می

  

  هامزایا و معایب صدور اوراق قرضه براي شرکت

  تامین مالی به روش انتشار اوراق قرضه داراي مزایایی براي شرکت ها است که عبارتند از :

ترین  انتشار اوراق قرضه کمتر از سایر منابع تامین مالی است، یعنی ارزان هزینه تامین مالی از طریق -1

 منبع تامین مالی اوراق قرضه است، چرا که

الف) ریسک اوراق قرضه کمتر از ریسک سهام است، بنابراین نرخ بازده مورد انتظار دارنده اوراق قرضه 

  کمتر از بازده مورد انتظار سهامداران است. 

  کند. جویی مالیاتی می ینه اوراق قرضه، هزینه قابل قبول مالیاتی است و ایجاد صرفهب) همچنین هز

توان بازخرید کرد و اوراق  یابد می اوراق قرضه قابل بازخرید را در شرایطی که نرخ هزینه بهره کاهش می -2

 قرضه با نرخ بهره کمتر را جایگزین آن نمود.

نداشته و در نتیجه در مجامع عمومی حق راي ندارد و  نمی دارنده اوراق قرضه با شرکت رابطه مالکانه  -3

 تواند کنترل شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

  

  اما اوراق قرضه معایبی هم دارند که عبارت است:

باشند و  در صورت محدودیت  ها موظف به پرداخت بهره و اصل مبلغ در تاریخ سر رسید می شرکت -1

 رشکستگی مواجه خواهند شد.ها در پرداخت وجوه، با ریسک وشرکت

 اري کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد، سود سهام شرکت کاهش خواهد یافت. گذاگر نرخ بازده سرمایه -2

یابد، امکان استقراض شرکت  جایی که میزان بدهی هاي شرکت افزایش می با انتشار اوراق قرضه، از آن -3

هاي شرکت، نرخ اوراق بهره افزایش نسبت بدهیاز سایر منابع کاهش خواهد یافت و همچنین به دلیل 

 جدیدي که شرکت منتشر نماید به دلیل باالرفتن ریسک شرکت افزایش خواهد یافت.

  

  صکوك اجاره - ب
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 مالک مشاع، صورت به آن دارنده که هستند بهاداري اوراق حقیقت در اجاره یا اوراق اجاره صکوك

 بانی یا کننده مصرف به اجاره قرارداد اساس بر حاصل از آن منافع هاي شرکت بوده و دارایی از بخشی

 اجاره برابر در ها، دارایی از اي مجموعه یا دارایی منافع از استفاده حق اجاره صکوك در. است شده واگذار

  .شود می منتقل دیگري شخص به مالک از بها

 سررسیدهاي با دوره، انتهاي دوره، ابتداي در را بها اجاره توان می و است مشخص اجاره قرارداد مدت

 مالکیت گر بیان که است بهاداري اوراق اجاره صکوك که جا آن از. کرد پرداخت ساالنه یا فصلی ماهانه،

 شود، می تعیین بازار هاي عامل وسیله به که قیمتی به و ثانویه بازار در را آن توان می است، فرد مشاع

  .کرد معامله

   قرضه اوراق با صکوك اجاره تفاوت

  هایی با اوراق قرضه به شرح زیر است: صکوك اجاره داري تفاوت

 تعهد از حاکی فقط قرضه اوراق که حالی در است مشخص دارایی یک مالکیت بیانگر صکوك  -1

با   گیرنده وام و دهنده وام رابطه قرضه اوراق خریدار و صادرکننده بین رابطه یعنی. هستند بدهی

  باشد. ربا می همان این نرخ بهره ثابت است که

 اوراق در که حالی در باشد، صحیح و مجاز باید شرعی نظر از صکوك اوراق موضوع دارایی  -2

  .بگیرد قرار اوراق پشتوانه تواند می نیز نیست پذیرفته اسالم نظر از که هایی دارایی قرضه

 در شود می سنجیده آن با و است وابسته آن ناشر یا صادرکننده اعتبار به قرضه اوراق اعتبار  -3

  .دارد بستگی پشتوانه دارایی ارزش به بلکه ندارد بستگی ناشر به صکوك اعتبار که حالی

 فروش قرضه اوراق فروش اما است دارایی یک مالکیت فروش ثانویه بازار در صکوك فروش  -4

  .است بدهی

 حالی در دارد وجود صکوك ورقه خود ارزش نتیجه در و دارایی اصل افزایش امکان صکوك در -5

  .ندارد افزایش قابلیت قرضه اوراق در بدهی اصل که

  اوراق مشارکت -ج

از آنجایی که بعد از پیروزي انقالب اسالمی و اجراي قانون بانکداري بدون ربا، استفاده از اوراق قرضه 

ها ممنوع شد، نوع دیگري از ابزارهاي مالی که کارکرد مشابهی داشته و از ممنوعیت شرعی  براي بنگاه
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شود اما حداقل سود  نمی نیز برخوردار نباشند جایگزین آن گردید. اگرچه در این روش سود ثابت مشخص

شود. ماهیت حقوقی این ابزار بر پایۀ عقد مشارکت مدنی بوده و اوراقی  مشخصی در قرارداد مشخص می

  انداز به پس  ، صاحباین روشدر شوند به اواراق مشارکت معروف هستند.  که بر این اساس منتشر می

و  نموده   را تأمین  اقتصادي  هسس نیاز مؤ مورد  هاز سرمای  یا بخشی  بهره، کل  و گرفتن  قرض  دادن  جاي

از کسر   مالی، پس  ههر دور  و در پایان شود می  شریک  آن  با کارفرما، در سود و زیان  توافق  بر اساس

  و عامل  سرمایه  صاحب  شده، بین  در قرارداد توافق  که  هایی نسبت  بر حسب  آمده  دست  ها، سود به هزینه

  سسۀ در مؤ ، دو یا چند نفر شریک  هساد  تواند در شکل می  نظام  شود. این می  (کارفرما) تقسیم  اقتصادي

باشد.   مطرح  گسترده  در سطح  عام  سهامی  هاي شرکت  تواند در قالب شود و می  نمایان  کوچکی  اقتصادي

و همچنین  گیرد  شکل  سرمایه  حبانصا  و با مشارکت  مستقیم  صورت تواند به می  نظام  دیگر، این  از سوي

 نیز  گذاري سرمایه  هاي عمومی، تخصصی، و شرکت  هاي بانک  چون  مالی  هاي واسطه  تواند از طریق می

  بر مبناي  جا که  د و از آننشو می  را موجب  متغیري  سودهاي  معموالً اوراق مشارکت . شود  سازماندهی

بنابراین با توجه به تعریف اوراق مشارکت و  کنند. نمی  را ضمانت ینیسود معهستند،   کتایا شر  مضاربه

رسد مشکل شرعی اوراق قرضه براي  الحساب به جاي سود قطعی به نظر می جایگزینی مفهوم سود علی

اوراق مشارکت وجود نداشته باشد. برخی از ویژگیهاي اوراق مشارکت منتشر شده در ایران که متفاوت از 

  قرضه معمولی است، به شرح زیر  می باشد:  ویژگی اوراق 

  اقتصادي  هاي در پروژه  گذاري سرمایه  بر مبناي و گردند منتشر می  اسالمی  اصول  طبق  مشارکت  اوراق .1

  شود. می  تقسیم  اوراق  و منتشر کننده  گذاران سرمایه  ها بین باشند و سود آن می  مثبت  بازدهی  با نرخ

مورد نظر را   از پروژه  حصول  از سود قابل  باید حداقلی  ، منتشر کنندهاوراق مشارکت . هنگام انتشار2

  کند.  ضمانت

  . شوند  توانند استفاده دیگر نمی  باشند و در جاي  خاص  اي پروژه  مالی  منظور تأمین  باید به  اوراق. 3
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  آنها يکارکردها و یمال ينهادها

  ها يکارگزار

 به و يمشتر ندهینما بهعنوان  و بوده بهادار اوراق فروشندگان و دارانیخر نیب واسطه ها، يکارگزار

  .پردازدیم بهادار اوراق فروش و دیخر به کارمزد، افتیدر مقابل در ،يمشتر حساب

  يگذار هیسرما يصندوقها

 سرمایه از گروهی به که است مالی واسطه یک ساده طور به مشترك ذاريیه گسرما صندوق یک

یه سرما موضوعی در را آن خاصی مدت طی کرده، جمع هم با را پولهایشان که دهد  می اجازه گذاران

  .نمایند ذاريگ

 جهت شرکتها وضعیت بررسی براي وقت و دانش نبود کامل، اطالعات عدم دلیل به گذاران سرمایه

 مدیران به را کار این گذاري سرمایه شرکتهاي سهام خرید با سهام، فروش و خرید در گیري تصمیم

 به خود سهام فروش با ،يهگذاریسرما يصندوقها واقع در.  میکند واگذار يهگذاریسرما يصندوقها

 قرضه، اوراق سهام، شامل بهادار اوراق از متنوعی ترکیب در و تحصیل را وجوهی مردم ي عامه

یه سرما حرفهاي طور به صندوق، هدف به توجه با دیگر داراییهاي و پول بازار مدت کوتاه ابزارهاي

  .کنند می ذاريگ

  سرمایه نیتام يشرکتها

 ذارانیه گسرما عامه و بهادار اوراق ناشر بین واسطه بهعنوان که است شرکتی سرمایه، تأمین شرکت

 ،یسبدگردان مشاوره، بازارگردانی، گري، معامله کارگزاري، هاي فعالیت تواند می و کند می فعالیت

  .دهد انجام "بورس سازمان" از مجوز اخذ با را مشابه هاي فعالیت و نویسی پذیره عهد پذیرهنویسی،

 و تملک انتقال، ادغام، سهام، فروش و انتشار مشارکت، جذب توسعه، لیقب از یموضوعات در شرکتها نیا

 یالمللُ نیب يبازارها در فعال یمال نهاد نیمهمتر و ندینما  یم تیفعال ياقتصاد يبنگاهها لیتبد

  .شوندیم محسوب
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  يگذار هیسرما مشاور يشرکتها

 اوراق فروش و دیخر درباره مشخص، يقرارداد قالب در که است یحقوق یشخص يگذار هیسرما مشاور

  .دهد یم مشاوره گذار هیسرما به بهادار،

  همچون یاقدامات بازار مداوم یبررس و باال دانش از استفاده با يهگذاریسرما مشاور

   بهادار؛ اوراق ينگهدار ای فروش د،یخر به هیتوص -

   نده؛یآ در بهادار اوراق يتقاضا و عرضه ای متیق روند به راجع اظهارنظر -

  . دهد یم انجام را بهادار اوراق) متیق( ارزش به راجع اظهارنظر و -

  یگردان سبد يشرکتها

 و دیخر به انتفاع، کسب منظور به و مشخص يقرارداد قالب در که است یحقوق یشخص سبدگردان،

 دانش یانسان يروین به توجه با سبدگردان يها شرکت. پردازد یم گذار هیسرما يبرا بهادار اوراق فروش

 به خدمات ارائه ییتوانا بازار، مسائل لیتحل و هیتجز جهت مناسب يها روش يریکارگ به و انیبن

  .دارند را آن تیریمد و يگذار هیسرما يسبدها لیتشک نهیزم در یحقوق و یقیحق اشخاص

 ات،یخصوص اساس بر يگذار هیسرما امر در خبره افراد آن یط که است يندیفرا یسبدگردان واقع در

 آن بر مستمر صورت به و داده لیتشک او مناسب يسبد گذار، هیسرما هر هیسرما و يریپذ سکیر سطح

 ،يگذار هیسرما طیمح بر اثرگذار عوامل رییتغ به توجه با ن،یهمچن. کند یم تیریمد اعمال و نظارت

 تیمز. شود یم اتخاذ ریمد طرف از آن ارزش شیافزا و سبد اهداف به دنیرس جهت در الزم ماتیتصم

  .است يگذار هیسرما رانیمد میت يها مشاوره و سبد ریمد يا حرفه توان از استفاده در یسبدگردان عمده

  ياعتبار يبند رتبه مؤسسات

 عدم سکیر به توجه با ها شرکت یبده اوراق يبند رتبه ،ياعتبار يبند رتبه مؤسسات یاصل کارکرد 

  . است یورشکستگ ای بازپرداخت

 گذاران هیسرما یدسترس عدم خال و کند یم اجرا قابل و شفاف را یمال نیتأم يفضا مؤسسات نیا حضور 

  .کند یم برطرف کننده صادر يها بنگاه تیوضع و اطالعات به را
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 بازارهاي مالیمقدمات 

 

  کارایی بازار

 خود ها قیمت و گذارد می تاثیر سهام قیمت بر باالیی سرعت با اطالعات آن در که است بازاري کارا بازار

 که دهد می را اطمینان این گذاران سرمایه به کارا بازار واقع در. کنند می تعدیل اطالعات این به توجه با را

 گذاران سرمایه که است استوار فرض این بر کارا بازار مشابهی برخوردارند. مفهوم اطالعات از ها آن همه

 قیمت و کرد خواهند لحاظ سهام قیمت در را مرتبط اطالعات تمامی خود فروش و خرید تصمیمات در

   .است گذاري سرمایه ارزش تعیین براي خوبی شاخص سهام

  وجود کارایی در بازار سرمایه از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است چرا که کارایی بازار موجب

  تعیین عادالنه قیمت  اوراق بهادار  -

  تخصیص بهینه سرمایه  – 

  و افزایش سرعت نقد شوندگی دربازار  -

  می شود. 

  

  انواع کارایی در بازار سرمایه عبارتند از :

ر آن اطالعات در اختیار همگان قرار داشته و اطالعات به سرعت بر قیمت اوراق که د کارایی اطالعاتی

بهادار اثر می گذارد. با توجه به اهمیت کارایی اطالعاتی ، این نوع کارایی به فرضیه اطالعات کارا نیز 

  معروف است.

شرکت هایی با  ، بازار به بهترین وجه سرمایه هاي موجود را در اختیار طرح ها وکارایی تخصیصیدر 

دهد. در این حالت، جهت گیري بازار سرمایه به سمت سودآورترین طرح ها متمرکز  بازده بیشتر قرار می

  خواهد شد.

، بازار از سرعت ، دقت و  تسهیل در مبادالت بیشتري برخوردار بوده و  هزینه کارایی عملیاتیدر  

  موجب افزایش نقدشوندگی می شود.مبادالت در پایین ترین سطح  قرار دارد که درنتیجه 



 بازارهاي مالیمقدمات 
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  کارایی اطالعاتی مختلف اشکال

  :از عبارتند می گیرد که قرار بررسی مورد اطالعات مجموعه ازسه استفاده با بازار اطالعاتی در کارایی

   گذشته؛ به مربوط اطالعات -

   یافته انتشار عمومی اطالعات  کلیه -

  . محرمانه و خصوصی اطالعات و عمومی و اطالعات -

  است: بررسی قابل سطح سه در ترتیب به بازار کارایی اطالعات، انواع به توجه با

 منعکس بهادار اوراق قیمتهاي در قبل هاي دوره به مربوط اطالعات که در آن، کارآ بازار ضعیف شکل

 کمتري ارزش از دلیل همین به ندارد، ها قیمت آتی تغییرات بینی پیش در تاثیري و است شده

 را کارآ بازار از ضعیف شکل دارند سهام قیمت روي بر کمتري تاثیر که اطالعات نوع این. برخوردارند

 بدون حافظه است؛ سهام بازار نداشته و  خاصی روند سهام قیمت در این نوع از کارایی ، .دهد می نشان

  .نخواهیم بود را سهام آینده بینی روند به پیش قادر ، سهام قیمت تاریخی روند مطالعه و با

 درآمد، به مربوط اطالعات مانند دسترس، ودر شده شناخته اطالعات تمام   کارآ بازار قوي نیمه شکلدر 

 به مربوط تغیرات و مالی تامین مشکالت محصوالت، مورد در جدید تقسیمی، پیشرفتهاي سود

کارا نیز  بازار ضعیف شکل برگیرنده در بازار این تاثیر خود را در قیمت سهام به جا گذاشته اند. حسابداري

در این شکل از کارایی تحلیل هاي بنیادین منجر به کسب سود بیشتر براي سرمایه گذاران .  هست

  نخواهد شد.

 غیر و عمومی اطالعات از اعم اطالعات تاثیر تحت “کامال سهام قیمتهاي کارا بازار قوي شکلاما در 

 سرمایه از گروهی هیچ باشد، داشته وجود آن قوي شکل به کارا بازار اگر.  است)  محرمانه( عمومی

در بازاري که کارایی قوي وجود . شوند منتفع بازده نرخ از بیش زمان از برهه یک در توانند نمی گذاران

 داشته باشد سرمایه گذاران با هیچ نوع تحلیلی نمی توانند بازده بیشتري را کسب نمایند.
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  شاخص

 متغیرهاي از گروهی میان در مشخص یک پارامتر عمومی سطح دهندة نشان که است کمیتی شاخص

 براي اي وسیله بوده و همگن متغیر چند نماینده که است کمیتی در واقع شاخص .است  بررسی مورد

 آن مبناي بر که هستند مشخصی خاصیت و ماهیت داراي که است هایی پدیده مقایسه و گیري اندازه

 شاخص نمود. براي مثال، بررسی دوره یک طول در را معینی متغیرهاي در شده ایجاد تغییرات توان می

  است. بهادار اوراق بازار در پذیرفته هاي شرکت کل بازدهی عمومی سطح دهندة نشان بازدهی،

  شاخص هاانواع 

در بورس ها متداول است که شاخص هاي زیادي براي گروه هاي مختلف خریداران و فروشندگان 

  محاسبه می شود که مهمترین این شاخص ها عبارتند از  :

شود، نشانگر روند عمومی  که به طور خالصه شاخص کل هم خوانده می شاخص کل قیمت -

ها را نسبت به تاریخ مبدأ  ومی قیمتهاي بورس است، و تغییرات سطح عم قیمت کل شرکت

) هم موسوم است TEPIXکه به تپیکس ( تهران بهادار اوراق کل بورس شاخص .دهد نشان می

شد و بیانگر آن است که ارزش کل بازار  تعریف واحد 100 عدد با 1369 شهریور اول تاریخ در

 نسبت به سال پایه به چه میزان تغییر کرده است.

  کل عبارت است از : شیوه محاسبه شاخص

	تعداد	سهام	منتشره ∗ 	ارزش	جاري	بازار

تعداد	سهام	در	سال	پایه ∗ ارزش	پایه	سهام	
∗ 100 

  :از عبارتند که می شود محاسبه گروه سه براي تهران بورس در قیمت کل شاخص

 شده معامله شرکتهاي تمام سهام قیمت آن محاسبه در که:  بازار کل قیمت شاخص -1

  . شود می داده تاثیر

 معامله شرکتهاي سهام قیمت فقط آن محاسبه در که:  اصلی تاالر قیمت شاخص -2

  . شود می داده تاثیر اصلی تابلو در شده
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 معامله شرکتهاي سهام قیمت فقط آن محاسبه در که:  فرعی تاالر قیمت شاخص -3

  . شود می داده تاثیر فرعی تابلوي در شده

  تعدیل شاخص کل 

نمایانگر روند عمومی قیمت در میان شرکت هاي مورد بررسی است و شاخص قیمت 

نباید به جز قیمت از پارامتر دیگري تاثیر پذیرد. در واقع  باید با اعمال فرآیندي این 

 . تاثیرات را از شاخص کل حذف کرد که به این عمل تعدیل شاخص کل گفته می شود

  این تغییرات عبارتند از : 

 کاهش یا افزایش دلیل به شرکتها خروج و ورود هنگام به:  تهاشرک خروج و ورود -

 شاخص عدد در تغییري تا گردد می تعدیل سهام پایه ارزش اصوال سهام جاري ارزش

 تا دهند می تغییري آن مخرج در کسر صورت افزایش با عبارتی به.  نشود حاصل

  . نکند تغییر مخرج بر صورت تقسیم حاصل

 افزایش با اینکه علت به:  سهامداران مطالبات یا و آورده طریق از سرمایه افزایش -2

 لذا یابد می افزایش سهام جاري ارزش سهامداران مطالبات یا و آورده طریق از سرمایه

 عدد در تغییري تا گردد تعدیل اي گونه به باید سهام پایه ارزش نیز موارد این در

  . نگردد حاصل شاخص

 ارزش در بایست می نیز هم در شرکت چند یا دو ادغام صورت در:  شرکتها ادغام -3

  . نکند تغییري شاخص عدد تا شود داده تغییر سهام پایه

  : از عبارتند موارد این که نیست شاخص تعدیل به نیازي موارد برخی در ولی

 به متعلق که اندوخته مبلغ همان حالت این در:  اندوخته محل از سرمایه افزایش -1

 حقوق در تغییري پس شود می داده آنها به جدید سهام بصورت بوده سهامداران

  . نیست شاخص تعدیل به نیازي حالت این در لذا نیفتاده اتفاق سرمایه صاحبان

 چون و یافته تغییر منتشره سهام تعداد تنها نیز حالت این در:  سهام تجمیع و تجزیه -2

 البته.  نیست شاخص تعدیل به نیازي لذا یابد می تغییر نیز سهم قیمت آن تناسب به
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 سهم هر اسمی ارزش و نیست پذیر امکان اینکار عمال ایران در که است ذکر به الزم

  . میباشد ریال 1000 ثابت بطور

 نقدي سود پرداخت تناسب به اصوال چون نیز حالت این در:  نقدي سود پرداخت -3

  . نیست شاخص عدد تعدیل به نیازي لذا یابد می کاهش نیز سهام قیمت

  سایر شاخص هاي مورد استفاده در بورس عبارتند از :

 تغییرات دهنده نشان )TEDPIX( کل درآمد قیمت شاخص و نقدي بازده شاخص -

دیگر این شاخص نشان   به عبارت باشد. می بهادار اوراق بورس در سهام نقدي بازده و قیمتی

 توان می آن بوسیله بوده که بهادار اوراق بورس در گذاري سرمایه کل بازدهی تغییرات دهنده

  . نمود مقایسه بازارها دیگر با را بهادار اوراق بورس در گذاري سرمایه فرصت

 بر پایه شاخص قیمت و کل قیمت تقسیم پایه شاخص از )TEDIX( نقدي بازده شاخص -

  .است ها شرکت پرداختی نقدي بازده  عمومی سطح بیانگر و آید می بدست نقدي بازده

 در تغییرات دهنده نشان و بوده کل شاخص محاسبه همانند آن که محاسبهصنعت  شاخص -

  . گردد می محاسبه جداگانه بطور صنعت هر براي و باشد می صنعتی شرکتهاي سهام ارزش

 در تغییرات نشان دهنده و بوده  کل شاخص محاسبه همانند آن محاسبه کهمالی  شاخص -

  . باشد می گذاري سرمایه شرکتهاي سهام ارزش

 بطور شرکتی هر براي و بوده  کل شاخص محاسبه همانند آن محاسبه که شرکت شاخص -

 نموده تعیین 100 ورود بدو در را شرکتی هر شاخص آن محاسبه براي میگردد.  محاسبه جداگانه

  .اند

برتر  شرکت 50 سهام قیمت میانگین نشان دهنده tx-50 یا برتر شرکت 50 شاخص -

  این شاخص به دوشیوه میانگین ساده و میانگین موزون محاسبه می شود: . باشد بورس می

 قیمت جمع از تنها و شود نمی داده تاثیر شرکت منتشره سهام ساده تعداد میانگین در روش) الف

   استفاده می شود. آنها تعداد بر تقسیم شرکت برتر 50 سهام

 موزون میانگین روش به برتر شرکت 50 سهام ارزش موزون تغییرات میانگین روش اما در  )ب

 . است گذار تاثیر آن محاسبه در شرکتها منتشره سهام تعداد و محاسبه می شود
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