
؟بتای سهم چیست و چرا مهم است  

گذاری کرد توان با چشمانی باز در بورس سرمایه گیری بتای سهم می با اندازه . 

سهم آیا میدانید بتای ریسک چیست؟  اید؟ اگر پاسختان منفی است لطفاً پیش از خواندن این  چیست؟ آیا با انواع آن آشنا شده 

مدیرمالی آموزش، مقاله موضوع ریسکدر رابطه با    ( گذاران در بورس باید از آن دوری کنند هفت نوع ریسک که سرمایه ) 

اش میره! پس شناختن  زاده به دایی حالل ی معروف، بچه قول پذیری خواهرزاده ریسک است و به سانرا بخوانید، چراکه نو

کند می پذیری ریسک کمک بیشتری به درک نوسان . 

شود  دارد که باعث می تغییرات خیلی سریع تصمیمات فعاالن بازار در مورد خرید یا فروش سهام اشاره پذیری به نوسان

داشته باشد. نکته مهم مقطعی بودن آن است. روزانه خبرهای  توجهی قطعی، افزایش یا کاهش قابلصورت م قیمت سهام به

این خبرها، تصمیم به خرید  شود و فعاالن بازار با استفاده از های مختلف در بازار منتشر می سهام شرکت متعددی در مورد

گر تعداد زیادی از فعاالن بازار تصمیم به فروش سهمی کنند. حال ا می داشتن آن در سبد سهام خود یا فروش سهام یا نگه

آن، قیمتش کاهش خواهد یافت.  شود و بدون توجه به ارزشمند بودن یا نبودن آن سهم با افزایش عرضه روبرو می بگیرند،

گذاران سرمایه این کاهش قیمت موجب افزایش اضطراب گذاران عجول تصمیم به  سرمایه شود و سرانجام این عجول می 

کنند گیرند و زیان می فروش سهام خود می . 

 

 

شما تصمیم به خرید یا فروش  های گذشته، اگر پذیری قیمت سهام هم بیشتر شده است. در سال فنّاوری، نوسان با پیشرفت

اداری!  هم فقط در ساعات گرفتید و تنها راه ارتباطی شما خطوط تلفن بود. آن می سهام داشتید، ابتدا باید با کارگزارتان تماس

سایت اینترنتی دارند، سامانه ثبت  ها وب کارگزاری اما حاال هر کس یک تلفن همراه هوشمند با اینترنت همراه دارد، اغلب

اینترنت وصل شوید  روز به ساعت شبانه اندازی شده است و کافی است شما در هر ها راه کارگزاری سفارش اینترنتی اغلب

توصیه … های عجولی ساخته است بیشتر شده و از ما انسان و سفارش خرید یا فروش خود را ثبت کنید! سرعت اتفاقات

باعجله تصمیم نگیرید کنیم صبور باشید و می . 

 

پذیری کمتری دارند.  دیگر نوسان پذیری بیشتر و برخی ها، نوسان ها باهم برابر نیستند. برخی سهم همه شرکت پذیری نوسان

گیری کنیم؟ اندازه پذیری را توانیم نوسان حاال چطور می  
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پذیری، محاسبه ضریب بتای سهم است راه ساده برای تخمین نوسان یک یک معیار آماری است که سرنخی را به  بتا .

بازده دهد. بتا از طریق مقایسه پذیری می گذاران در مورد نوسان سرمایه شاخص سهام با بازده  شود. بتای  بازار سنجیده می 

پذیری بازار بیشتر است و در  پذیری آن از متوسط نوسان باشد، نوسان بازار یک است، هر سهمی که بتای آن بیشتر از یک

است؛  ۱٫۵سهم فرضی ساسمین  پذیری پایینی دارد. فرض کنید بتای کمتر از یک باشد، نوسانسهمی که بتای آن  مقابل هر

است.  ۰٫۸۵طور بتای سهم باربن  پذیری بازار است. همین نوسان درصد بیشتر از متوسط ۵۰پذیری این سهم  یعنی نوسان

پذیری بازار است درصد کمتر از متوسط نوسان ۱۵این سهم نیز  پذیری نوسان . 

بهتر است در سهامی  کند دهد و اضطراب شمارا بیشتر می ها، شمارا آزار می نوسانات روزانه قیمت نابراین اگرب

ها کمتر از یک است گذاری کنید که بتای آن سرمایه ها را گزارش  رسانی بتای سهام شرکت های اطالع متأسفانه شرکت .

دبایستی خودتان اقدام به محاسبه آن کنی کنند و شما نمی . 

خودتان قادر خواهید  کوتاه افزار اکسل این محاسبه را برای شما آسان کرده است. کافی است با آموزشی نرم خبر خوش اینکه

سهام مختلف را محاسبه کنید سرعت بتای روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه بود به . 
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