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ﺑﺎزار ﮔﺎوی و ﺧﺮﺳﯽ

در ﺑﺎزار ﮔﺎوی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪﻧﺪرت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎزار ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎزار ﮔﺎوی ﺑﻪ دورهای ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار ﮔﺎوی ،ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ،
اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و اﻧﺘﻈﺎر اداﻣﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎزار ﮔﺎوی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزار
ﺧﺮﺳﯽ ﻗﺮار دارد .در ﺑﺎزار ﺧﺮﺳﯽ ،ﺟﻮی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ رﻣﻘﯽ
ﺑﺮایﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارانﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﺧﺮﯾﺪﺳﻬﺎمﺟﺪﯾﺪﺑﺎﻗﯽﻧﻤﯽﮔﺬارد.ﺑﺎزارﺧﺮﺳﯽﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ روﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت دارد و
ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﺑﺎزارﻫﺎی ﮔﺎوی و ﺧﺮﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﻫﻢزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮوع ﺑﺎزار ﮔﺎوی ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آﯾﻨﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺮﺳﯽ ﻗﺒﻞ از رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﺳﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه) (EPSو ﺳﻮد ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه

ﻣﻔﻬﻮم ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽ ) (Net Asset Valueدر واﻗﻊ ارزش روز ﻫﻤﻪ داراﯾﯽﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﺎم ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ،ﻣﻠﮏ ،اوراق ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ...ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ
ارزش روز ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ اﺳﺖ .اﺻﻄﻼح  NAVﻣﻌﻤﻮﻻ درﺑﺎره ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی
ﺷﺎﺧﺼﯽETF،ﻫﺎوﺳﺒﺪﻫﺎیاﺧﺘﺼﺎﺻﯽﺑﻪﮐﺎرﻣﯽرود.

اوراق ﺑﺪﻫﯽ

اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﯽ ،ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺰارﻫﺎی
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻧﻬﺎد
اﻧﺘﺸﺎردﻫﻨﺪه اوراق ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺸﺨﺼﯽ )ﺑﻬﺮه ﺳﺎﻻﻧﻪ( را در
زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ دارﻧﺪه آن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ)ﺳﺮرﺳﯿﺪ( اﺻﻞ
ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ اﯾﻦ اوراق ﺑﻪ ارزش اﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و در زﻣﺎن ﻓﺮوش
ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد .دارﻧﺪه اوراق ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ اﺻﻞ و ﺑﻬﺮه آن
را دارد ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارد .ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻦ ﻧﻮع اوراق در واﻗﻊ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و دوﻟﺖ وام ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺳﻮد ﺛﺎﺑﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ راﯾﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
درﯾﺎﻓﺖﺳﻔﺎرشﻫﺎیﺧﺮﯾﺪو
ﻓﺮوش ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت از
ﻃﺮﯾﻖ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻗﯿﻤﺖ آﻏﺎزﯾﻦ

ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ورﻗﻪ ﺑﻬﺎدار در
ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﻮرس اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ورﻗﻪ ﺑﻬﺎدار در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻮرس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻨﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ”ﺑﻮرس“ اﻋﻼم
ﻣﯽ ﺷﻮد.

http://www.tsetmc.ir
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ی ﺗﺎرﯾﺦ آن وﺿﻌﯿﺖ

آﯾﻨﺪه ﺳﻬﺎم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ :

 -۱ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد)رﻓﺘﺎر روﻧﺪﻫﺎ( -۲ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺤﺎظ
ﻣﯽ ﺷﻮد-۳ﻫﻤﻮاره ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺳﻘﻒ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎلﯾﺎﺑﻨﯿﺎدی

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺪﻟﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ داده ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ
دارد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻣﻠﯽ،

ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.
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ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﺎﻟﯽرﻓﺘﺎری

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻟﯽ رﻓﺘﺎری ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ از
ﻣﺒﺎﺣﺚ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ رﻓﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻣﺎﻟﯽ رﻓﺘﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ رﻓﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬاران در ﺑﻮرس؛ ﻧﺤﻮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﻟﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺎﻟﯽ رﻓﺘﺎری ادﻋﺎ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار،
ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮات وی و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﺳﺖ و در اﯾﻦ روش

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

-۷ﻋﺮﺿﻪاوﻟﯿﻪ

ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ
اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺒﻮده ،ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را در ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اراﺋﻪ دﻫﺪ
و آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮد ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻮز ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

۵

