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انواع مختلف سرمایه گذاري در بورس و شرکت هاي قدم دوم : 
  اريسرمایه گذ

حال که در قدم اول به مزیت هاي بازار بورس پی بردیم و دلیل اینکه اخیرا 
بورس پیش می روند را حجم زیادي از مردم به سمت سرمایه گذاري در بازار 

فهمیدیم نوبت آن است که به روش هاي سرمایه گذاري در بورس نگاهی 
بیندازیم و بهترین روش که با میزان ریسک و سرمایه گذاري ما همخوانی دارد 

لذا ابتدا به معرفی انواع مختلف بازار بورس و شرکت هاي  را انتخاب کنیم.
ي مختلف سرمایه گذاري مستقیم سرمایه گذاري می پردازیم و سپس روش ها
  و غیر مستقیم در بورس را توضیح می دهیم.

بازار سرمایه یا همان بازار بورس وظیفه تبدیل سرمایه هاي بزرگ و کوچک 
مردم به فرصتهاي اقتصادي را داراست که با تجمیع این پس اندازها سرمایه 

ف تبدیل شده هاي مولد و ملی شکل می گیرد. این بازار به چهار بخش مختل
  است:

  بازار اولیه
سهام شرکتها ابتدا با قیمت اسمی در بازار اولیه منتشر می شود و بوسیله 
بانکها به فروش می رسد. انتشار این اوراق زمینه اي براي ورود شرکت ها و 
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سرمایه گذاران را به بورس فراهم می سازد و به حرکت بازار بورس کمک می 
نمی توان سهام رکت ها به بازار بورس وارد نشده اند کند چرا که تازمانی که ش

  آنها را مورد معامله قرار داد.

  بازار ثانویه
شرکتها پس طی مراحل اولیه و گذشتن از بازار اولیه وارد بورس می شوند و 
سهام آنها در بورس قابل انجام معامله می شود. از این پس دیگر نقدشوندگی 

انتقال آن افزایش می یابد. بازار اولیه و ثانویه مکمل هم سهام باال بوده و امکان 
  می باشد.

  بازار سوم
در این بازار نماد تمام شرکت هاي داخل بورس با نمادهاي باز و بسته معامله 
می شود و کمیسیون کمتري براي داد و ستد دریافت می شود. به این بازار 

تعویض سهام و  خصوصیات جدیدي مانند انتقال سهام , کاهش ریسک ,
نقدشوندگی باال به سهام اضافه می شود تا جوابگوي تمامی سالیق باشد و 

  همین باعث شده تا سرمایه گذاران زیادي جذب این بازار شوند.

  بازار چهارم
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در این بازار شرکت هاي سرمایه گذاري عظیم بدون دخالت واسطه ها باهم به 
  طی بین غولهاي سرمایه گذاري است.معامله می پردازند که این بازار پل ارتبا

  ارکان هاي اصلی بازار سرمایه
ارکان هاي اصلی بازار سرمایه به شرکت هایی گفته می شود که دلیل وجود 

در زیر به چند مورد از این شرکت ها که  کارایی بازار سرمایه است.آنها افزایش 
کمک کنند اشاره در ارتباط با خرید و فروش سهام می تواند به سرمایه گذاران 

  شده است.

  شرکت هاي سرمایه گذاري
ریسک باالي بازار سرمایه و دشوار بودن تحلیل و خرید و فروش موثر باعث 
شده تا شرکت هایی تحت عنوان سرمایه گذاري با سرمایه ثابت بوجود آیند. 
این شرکتها با در دست داشتن اطالعات کافی مالی و تخصصی در بازار سرمایه 

ه سرمایه گذاري می کنند و از محل سودآوري عملکردها به سهامداران اقدام ب
ه گذاري در بازار بورس , براي سود می پردازند. این شرکتها عالوه بر سرمای

افزایش سود و کاهش ریسک خود به خرید اوراق قرضه و استفاده از اهرمهاي 
مالی همچون وام نیز می پردازند. این شرکتها با دید بلند مدت اقدام به خرید 
و فروش می نمایند و به دنبال سودهاي دفعی و کوتاه مدت هم نیستند. 
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رون سازمانهاي تامین اجتماعی , صندوقهاي بسیاري از این شرکتها از د
  بازنشستگی , شرکتهاي بیمه و بانک بوجود می آیند.

  صندوقهاي سرمایه گذاري مشترك
خاصیت جالب این شرکتها انعطاف در جذب سرمایه و سرمایه گذار است به 
طوریکه با ورود و خروج سرمایه گذاران سرمایه این شرکتها تغییر می کند. در 

ها منبع تامین مالی آنها سرمایه سرمایه گذاران آنهاست. در اینگونه واقع تن
شرکتها مدیران با استفاده از صالحدید خود و با استفاده از مشاوران مجرب 
اقدام به خرید و فروش می نمایند و ارزش هر صندوق در پایان روز مشخص 

سبت به شده و سرمایه گذاران و سهامداران صندوق به راحتی می توانند ن
حجم سرمایه گذاران در بورس خرید و فروش اقدام نمایند. با توجه به افزایش 

وجود این صندوق ها باعث کاهش ریسک و افزایش سود سرمایه گذاران می 
  شود.

  شرکتهاي کارگزاري
این شرکتها واسطه هایی معتبرند که عملیات اجرایی خرید و فروش سهام را 

خاص سازمان بورس اوراق بهادار انجام می براي متقاضیان بر طبق ظوابط 
درصد و هنگام فروش  0.55دهند. این شرکتها درهرمرتبه خرید سهام میزان 

درصد از مبلغ معامله را به عنوان کمیسیون از خریدار و فروشنده  1.05میزان 
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درصد از حجم  20در یافت می کنند. این شرکت ها می توانند به مقدار 
  ان اعتبار براي خود خرید نمایند.مبادالت خود به عنو

  سرمایه گذاري مستقیم و غیر مستقیم
پس از اینکه با شرکتهایی که افراد متقاضی به سرمایه گذاري در بازار بورس 
می توانند از طریق آنها به سرمایه گذاري بپردازند آشنا شدیم , به این می 

  کنیم.پردازیم که چه روشی را براي سرمایه گذاري انتخاب 

  سرمایه گذاري غیر مستقیم
بعضی افراد هستند که می خواهند در بورس سرمایه گذاري کنند اما به دلیل 
وجود ریسک باال در این بازار براي افراد تازه وارد و احتمال کاهش سرمایه آنها 
اقدام به این کار نمی نمایند. باید به این نکته اشاره کرد که این افراد می توانند 

بورس به کاهش ریسک در سرمایه  با سرمایه گذاري غیرمستقیم در بازار
گذاري و افزایش بازدهی بپردازند و از بازاري امن و سودده استفاده کنند. 
شرکتهاي سرمایه گذاري و صندوقهاي سرمایه گذاري مشترك این مسئولیت 

از را برعهده دارند. سرمایه گذاران می توانند با خرید سهام این شرکت ها 
نند و به فعالیتی امن در بورس بپردازند. البته نیروي متخصص آنها استفاده ک

براي این شرکتها نیز احتمال ضرر وجود دارد اما به دلیل حاشیه امنی که این 
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شرکتها با سرمایه گذاري در قسمت هاي مختلف براي خود ایجاد می کنند 
  این احتمال بسیار کاهش یافته و تقریبا برابر صفر می شود.

  سرمایه گذاري مستقیم
فراد بعد از آنکه حرفه اي شدند و با قوانین و تحلیل هاي بازار بورس آشنا ا

شدند می توانند با استفاده از شرکتهاي کارگزاري و بازکردن حساب در آنها و 
دریافت کدبورسی به سرمایه گذاري بپردازند و مستقیما در بازار بورس به 

در بازار بورس الزم است فعالیت بپردازند. به دلیل وجود نکات و فنون مختلف 
تا افراد ابتدا با همه این نکات آشنا شوند و سپس به سرمایه گذاري و فعالیت 

  در بازار بورس بپردازند. به این روش سرمایه گذاري مستقیم گفته می شود.

در قدم بعدي در هفته آینده به چگونگی باز کردن حساب در بورس و انتخاب 
  اري مستقیم می پردازیم.یک کارگزاري براي سرمایه گذ

  پس منتظر ما باشید با قدم بعدي در هفته آینده ....

  
 

  

بیست درصد از فعالیتهاي شما , هشتاد درصد از درآمد شما را ایجاد  
می کند و بیست درصد از درآمد شما حاصل هشتاد درصد از فعالیتهاي 

 ویلفردو پاراتو                                                                       شماست.
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