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ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و وارد ﺷﺪن آنﻫﺎ در ﺑﻮرس ،ﺑﺮای
آﻧﻬﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد ازﺟﻤﻠﻪ:
۰

اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم و اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎدار

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﺑﻮرس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﺑﻮرس اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم اﻳﻦ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه و ﻃﺒﻌﺎ ﺣﻀﻮر در ﻳﻚ
ﺑﺎزار ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ارزش واﻗﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ارزش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ و ارزش واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ
ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﻛﺖ)اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ ،رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ( و
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آن ﻗﺮار دارد ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﻧﯿﺰ از ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ روزاﻧﻪ ارزش داراﯾﯽﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻚ ﺑﺎزار
رﺳﻤﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ارزش واﻗﻌﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪه ﻧﮕﺮش ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺗﻴﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اراﻳﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻣﺪﻳﺮﯾﺘﯽ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ را در راﻫﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد
ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .

۱
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ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﺸﺎن در ﺑﻮرس ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ و ﺳﻮدﺷﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۰

ﻛﺴﺐ وﺟﻬﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺟﺎزه ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم در ﺑﻮرس داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارای
ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮدآور
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼﯽ از زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﻋﺚ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﻮرس ﻣﯽﺷﻮد.
۰

اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی وامدﻫﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس از ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،زﯾﺮا اﻃﻼﻋﺎت آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋهای
اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ داﺋﻤﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺎزار و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﺑﻮرس
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺬﻛﻮر را ﻣﻬﯿﺎ
ﻣﯽﺳﺎزد.
۰

۲
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺑﻮرس ،ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻧﺪ را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﯿﻨﯽ از آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد:
۰

ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻮرس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺪف را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ :ﯾﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﺳﻮد ﻧﻘﺪی و دﯾﮕﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم .در ﺑﻮرس ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎدی
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
۰

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ

اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﻮرس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای
ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ،در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار از
ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
۰

ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﺑﻮرس ﺑﺎزاری ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﻮرس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ
و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
۰

۳
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ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اداره ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ

ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﻬﺎم ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﯽﺧﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻣﻊ

ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ و دادن رأی ﺧﻮد در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اداره
ﺷﺮﮐﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺪک )ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارد(
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ دادن رأی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه،
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و رأیﮔﯿﺮی
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻟﺬا ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﻮردﻧﻈﺮﺧﻮدﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦﺑﺎﺷﻨﺪ.

۰

اﻣﻨﯿﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﻮرس ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران  ،اﻣﻨﯿﺖ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻮرس ،رﺳﻤﯽﺑﻮدن ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺑﺮﺧﻮرداری

از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻮرس ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ

ﯾﮏ ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﻼ رﺳﻤﯽ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در آن

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮرس را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

۰

۴

زﻧﮓ ﺑﻮرس ﻗﺴﻤﺖ دوم

ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪﮔﺬاران در ﺑـﻮرس

ﺣﻔﻆ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮرم

ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﺎم ﺧﻮد در داراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ رﺷﺪ
ارزش داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ،ارزش ﺳﻬﺎم ﻓﺮد ﻧﯿﺰ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﻮد ،ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ
ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮان از ارزش داراﯾﯽ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮرم
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد.
۰

درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮازی در
.
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮازی در دﻧﯿﺎ
ﻧﺸﺎن داده از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮرس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﯿﺐ
اﺳﺖ.
۰

۵

