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بورس چه فایده ای دارد؟

پرسش دیگری که شاید در ذهن گروهی از افراد شکل می گیرد اینکه بورس چه منفعتی برای ما دارد؟ در
پاسخ به این سؤال باید گفت :بورس نیز همانند سایر بازارهای رقیب همچون طال ،ارز ،مسکن و ...که در سال
های اخیر بعضا جذابیت های حباب گونه ای نیز داشته اند محلی برای سرمایه گذاری سودآور است .البته
هرگز نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری در این بازار همچون سایر بازارها نیازمند دقت ،آگاهی و
هوشمندی است .به طور مثال :اگر فردی  100هزار تومان در اختیار دارد شاید آسان ترین کار برای او
سپرده گذاری در بانک با سود  20درصد است ولی در این روش فرد باید اوال حداقل یک سال به پولش
دست نزند و ثانیا نگران کاهش ارزش سرمایه اش نیز باشد .اما راه دیگری که او می تواند برای سرمایه
گذاری انتخاب کند اینکه به بازار طال و ارز روی آورده و چشم انتظار شوک های ناگهانی این بازار پرریسک
باشد .بدیهی است ریسک این بازار با توجه به تحوالت غیرقابل پیش بینی اقتصاد جهان بسیار باالست و
دانش خاص تکنیکالی وبنیادی خاص خود را می طلبد  .کما اینکه سال گذشته در شرایط خاصی ناگهان
قیمت سکه و ارز دوبرابر شد ولی به فاصله چند ماه این نرخ ها به شدت سقوط کرد واکثرسرمایه گذاران را
که بدون علم اولیه ویا شاید کافی دراین بازار حضور داشتند بعضا در حسرت و اندوه فرو برد ودومین دلیل
مناسب نبودن این ترفند از لحاظ شرعی در شکل و شمایل فعالیت غیر بورسی آن با توجه به سخنان مراجع
من جمله حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی است متن سخنان ایشان بدین شرح است :

انباشتن و ذخیره کاالها یا اجناس گرانبها با حجم باال و داد وستدهای بدین گونه که باعث گرانی و نایاب
شدن آن اجناس در سطح جامعه شود حرام است .اما بورس کاال شاخه ی آتی که زمینه فعالیتش سکه
تمام بهار آزادی است بدلیل حجم باالی فعاالن این عرصه  ،خرید و فروش های لحظه ای  ،فعال و در
گردش مالی بودن سرمایه ملی  ،طبق ماده یک بند  11فعالیتی شرعی وقانونی به ثبت رسیده است .

ولی سومین راه برای کسی که مثال پس انداز  100هزار تومانی دارد ورود به بازار بورس است .او می تواند با
خرید سهام شرکت ها در کف قیمتی که البته باید با دقت و آگاهی الزم انجام گیرد در مدت زمان معقول از
سود مناسبی که اغلب از سود فعلی بانک ها نیز بیشتر است بهره مند شود.

اینکه می گوییم خرید سهام در کف قیمتی مناسب است به خاطر این که سرمایه گذار می تواند با افزایش
 20یا  30درصدی قیمت سهامش بالفاصله آن را فروخته و به سود ناشی از فروش سهام دست یابد .هر چند
برخی نیز صبر بیشتری داشته و سهامشان را نگه می دارند تا پس از توزیع سود سهام ،اصل سهام را نیز پس
از مدتی بفروشند تا دو سود کسب کنند ،ولی آنچه که مسلم است اینکه سرمایه گذار در بورس مجاز است
هر زمان که اراده کرد سهامش را بفروشد و پـولش را از بورس خارج کند .بنابراین مزیتی که سرمایه گذاری
در بورس نسبت به بانک دارد اینکه دراین بازار نیاز نیست سرمایه گذار حتماً پولش را تا مدت طوالنی دست
نخورده نگه دارد بلکه می تواند هرگاه که از این سرمایه گذاری منصرف شد (به جز درموارد استثناء که بعداً
به آن اشاره خواهد شد) سرمایه اش را از بورس خارج نماید.

امتیاز دیگر بورس کاال  ،گروه تجارت پیشرو و کارگذاری مربوطه این است که درخدمت سرمایه گذارانی
باشد که عالقمند به کسب سود در کمترین مقطع زمانی ممکن  ،بیشتر از بانک های خصوصی و حتی
سود خرید وفروش حاصل از سهام بدون درنظر گرفتن ضرروزیان های ناشی از نوسانات داخلی وخارجی که
ممکن است گریبانگیر هر سرمایه گذاری بشود به دو صورت سپرده گذاری و مشارکتی و تضمین مبلغ کل
سرمایه بصورت چک و سفتهباشد.جهت اطالعات بیشتر به بخش سرمایه گذاری مراجعه فرمایید

امتیاز دیگر سرمایه گذاری در بورس ،شرعی و حالل بودن آن است ،یعنی سرمایه گذار در سود و زیان کار با
سرمایه پذیر شریک است و این گونه نیست که بدون توجه به زیان احتمالی سرمایه پذیر از ابتدا برای
خودش سود قطعی تعیین کند.

نقطه قوت بعدی بورس ،کمک به رشد صنعتی کشور یا همان تقویت تولید ملی است .همان طور که می
دانید در بورس ،سهام بسیاری از شرکت های تولیدی ،صنعتی و خدماتی مهم کشور نظیر فوالد ،مس،
پتروشیمی ،بانکها ،بیمه ،غذایی و عرضه می شود .مردم هم می توانند با خرید سهام این شرکت ها عالوه بر
تامین مالی آنها که امروزه دغدغه اصلی مدیران واحدهای تولیدی است به رشد و بالندگی اقتصاد ملی و
تقویت بخش خصوصی در مدیریت کالن اقتصاد کمک نمایند.

مزایای سرمایه گذاری در بورس
حال باید دید که چرا آحاد مردم درخصوص ورود به این بازار اظهار تمایل می نمایند  .دراین قسمت تنها به
ذکر چکیده ای از عوامل موثر در این امر خواهیم پرداخت :
نبود حد سرمایه مجاز به نحوی که هر فردی با هر میزان سرمایه امکان ورود به این بازار را خواهد داشت .
به عنوان مثال دربازار سرمایه شما به راحتی می توانید با مبلغ یک میلیون ریال بخشی ازسهام یک شرکت
بزرگ ومعتبر را خریداری نمائید  .اما اگر بازار بورسی وجود نمی داشت  ،به سختی می توانستید درشرایط
عادی با این مبلغ حرکت اقتصادی خاصی را انجام دهید .
قابليت نقد شوندگى باال که موجب گردیده تا درشرایط عادی ورود و خروج شما به این بازار در کمتر از
چند روز فراهم گردد  .که یقینا با توسعه الکترونیکی بازار (که مقدمات آن درحال اجرا است) این مدت می
تواند حتی به چند ساعت تقلیل پیدا نماید که تقریبا چنین وضعیت مشابه ای به ندرت درسایر رویه های
سرمایه گذاری یافت می شود.
بازده باالتر از منابع پربازده شناخته شده در بازارهای مشابه  ،بادرنظر گرفتن ریسک بهینه .
تب گسترش این بازار که به عنوان عاملی نادیدنی (همانند تب طال در ایاالت متحده) ،بازار امروز ایران را
فرا گرفته است و همچنان تا ظرفیت نهایی و تعادل ،گام های بسیار بزرگی را در پیش روخواهد داشت .
علی رغم عدم تنوع دربازار بورس ایران  ،درعین حال منابع کسب سود دراین بازار بسیار متنوع است  ،به
نحوی که یک سهم خریداری شده می تواند برای دارنده آن  ،به طرق گوناگون سود ایجاد نماید که از آن
جمله می توان به انواع افزایش سرمایه  ،ما به التفات قیمت خرید با قیمت روز  ،سود نقدی و  ...اشاره داشت.

ظرفيت های باز موجود به نحوی که علیرغم تمام رشدهای این بازار همچنان ظرفیتهای رشد فوق العاده
بکر و دست نخورده ای وجود دارد ،که سیاستهای خصوصی سازی دولت نیز بعنوان یکی از اهداف کالن
اقتصادی در واقع تقویت کننده این موضوع می باشد .

معایب بورس
چندی پیش یکی از دوستان در تماس تلفنی اعالم کرده بود که چرا فقط از خوبی های بورس می گویید
چرا نمی گویید بورس امثال من را به خاک سیاه نشانده است؟

در پاسخ باید گفت :همان طور که در بندهای قبلی این گزارش اشاره شد بازار بورس نیز همانند سایر
بازارهای سرمایه گذاری دارای سود و زیان است و احتمال ضرر نیز در آن وجود دارد.

به عبارتی از  4میلیون فعال بورسی که هم اکنون گفته می شود در بورس دارای «کد» هستند بسیاری در
طول معامالت خود دچار ضرر و زیان شده و حتی شاید سرمایه های اولیه خویش را نیز از دست داده اند.
البته این ضررها ناشی از عوامل متعددی است که ذیال به برخی از آنها اشاره می شود:

 .1تأثيرات شدید مسایل سياسی بر بازار و نبود ثبات اقتصادی

 .2عدم شناخت كافی از وضعيت سهام شركت مورد نظر

 .3خرید سهام در اوج قيمت و عدم اطالع از وقایع ایران و جهان

 .4عدم آموزش كافی از سوی بورس برای سهامداران

 .5تبليغات یکسویه و آمارسازی مدیران ارشد بورس و پرهيز آنها از بيان نقاط ضعف بورس

 .6دخالت نابجای برخی مسئوالن سياسی در مسائل اقتصادی

 .7بروز تحوالت غيرقابل پيش بينی در جهان نظير بحران اقتصادی  ،2008احتمال فروپاشی
اتحادیه اروپا و...

دالئل فوق از جمله مهمترین عواملی است که باعث بروز زیان های شدید به سهامداران بورس می شود
البته در کنار این نکات باید به مسائلی نظیر شکل گیری حباب در سهام برخی شرکت ها و یا توقف های
طوالنی مدت نماد برخی شرکت ها در بورس اشاره کرد.

طی سال های اخیر شاهد بوده ایم که سهام برخی شرکت ها در سایه انفعال مسئوالن بورس ناگهان با
حباب قیمتی شدیدی روبه رو شده اند که هیچ یک از فعاالن بورس هم نتوانسته اند دلیل قانع کننده ای
برای آن بیان کنند.

به طور نمونه سهام پست بانک با نماد «وپست» هنگامی که دو سال پیش عرضه شد ناگهان قیمت این
سهم در یک بازه زمانی کوتاه مدت  5برابر شد و مسئوالن بورس نیز هیچ اقدامی در برابر این افزایش حباب
گونه انجام ندادند .همین سهم پس از چندی روند نزولی در پیش گرفت و از  1100تومان به  390تا 400
تومان رسید.

یا سهام شرکت های قندی طی شرایطی خاص سال گذشته با افزایش شدیدی روبه رو شدند و پس از چند
هفته ناگهان افت قیمتی وحشتناکی را تجربه کردند .این اتفاقات در کنار توقف نمادها که بعضاً تا چند ماه
طول می کشد موجبات دلسردی فعاالن بورس را فراهم می کند تا حدی که برخی از آنها در مقطعی از
سرمایه گذاری در این بازار خسته شده و پس از چندی عطای حضور در این بازار را بر لقایش می بخشند و
پولشان را از بازار بورس خارج می کنند .در حالی که اگر برخی تحوالت فوق الذکر خصوصاً بروز حباب های
قیمتی یا توقف طوالنی مدت نمادها از سوی مسئوالن بورس مدیریت شود شاید برخی گالیه ها از این بازار
کم شود و موجبات رونق بیش از پیش آن فراهم گردد.

به هر حال مجدداً تاکید می کنیم بازار سرمایه همچون دیگر بازارها با افت و خیزهای متعددی روبروست
که متقاضیان ورود به این بازار باید تمامی این مسائل را قبل از حضور مالی خود در نظر بگیرند.

اموزش بورس از مبتدى تا پيشرفته گام به گام ،تحليل سهام درخواستى و پيشنهاد سهام برتر و
مستعد ،كانال را مشاهده و مقایسه كنيد و بعد تصميم بگيرید
 https://telegram.me/amoozeshvatahlilesahamلينک عضویت در كانال

