
 سرمایه بازار اصول مقررات

 :خدمات و كاال بازار

 براي را متشكلي محل كه اند گرفته یاد حال و گذشته در ها انسان درواقع. هاست انسان وسيله به شده تشكيل بازار اولين بازار این

 ، خدمات و كاال قبال در كاال بازار در.كنند رعایت را بازار این بر حاكم عرف و قوانين و باشند داشته خود كاالهاي فروش و خرید

 با خدمت یا كاال هر ارزش بازار، این در. گيرد مي قرار استفاده مورد معامالت كنندهء تسهيل عنوان به ، پذیرش مورد پولي واحد

 در. گيرد مي صورت اي شده شناخته هاي مكانيسم تحت ، بازار این درون معامالت معموال و شود مي عرضه و تعریف پول مبلغي

 صخا عرف و قوانين حاكميت تحت ها آن از كدام هر و شوند مي بندي تقسيم مختلفي هاي نوع و گونه به خدمات و كاالها بازار این

 لفمخت هاي بخش در تواند يم معامالت واسطه عنوان ،به پولي واحد بازار نوع دراین. گيرند مي قرار معامله مورد خود شدهء پذیرفته

 بخش در راحتي به را خود نقدینگي توانيم مي ما واقع در. ندارد وجود آن براي محدودیتي گونه هيچ و شود جا جابه راحتي به بازار

 .دربياوریم گردش به آن قوانين تحت و بازار مختلف هاي

 ليلد به و قدمت دليل به خدمات، و كاال بازار. كنيم خارج بازار از راحتي همان به و كرده بازار این وارد را خود نقدینگي توانيم مي ما

 يم تعيين را خدمات و كاال ارزش كه آنچه بازار این در. است برخوردار زیادي بسيار وسعت از نها انسا كلي نيازهاي كنندهء تامين

 حادث ها متقي افزایش عرضه، ثبات و تقاضا افزایش قبال در. یكند م تغيير ها انسان نياز با متناسب تقاضا. تقاضاست و عرضه كند

 تاس بهتر یا و اكثریت و شود مي برده نام اقتصاد بيماري عنوان به تورم از شناسيم، مي تورم نام به را آن ما امروزه كه شود مي

 یا ، دتولي كاهش و كاذب هاي شغل ایجاد باعث تورم. برسانند ممكن حداقل به را تورم تا كنند مي تالش ها حكومت كليه بگویيم

 تورم ، اضاتق و عرضه بين تعادل ایجاد با كنند مي سعي كشورها اقتصادي شبكه و ها دولت دليل همين به. شود مي توليد به تمایل

 .كنند كنترل را

 وسرمایه پول بازار

 عبارتب. دارند یكسال از كمتر سررسيد كه است پول نزدیک جانشين مالي دارایيهاي دیگر و پول دادوستد براي بازاري پول بازار

 مياس ارزش و نقدشوندگي پرداخت، عدم ریسک بودن اندک ویژگي با مدت كوتاه مالي ابزارهاي بازار عنوان به پول بازار تر صحيح

 برد نام زیاد

 خود نقدینگي سرعت به تا دهد را امكان این تجاري بنگاههاي و اشخاص به كه است ابزارهایي از استفاده در بازار این فعاليت تمركز

 .درآورند مطلوب ميزان به را

 ادوستدد كه مكانهایي سایر و غيربانكي اعتباري مؤسسات بانكها، شود،نمي گرفته نظر در پول بازار براي خاصي جغرافيایي محل

 .هستند پول بازار دهندة تشكيل شود،مي انجام آن در پول بازار مالي ابزارهاي

 غير ای مستقيم طریق از اندازكننده پس عنوان به كه هستند نقدینگي مازاد داراي واحدهاي یا افراد پول، بازار در كنندگان مشاركت

 .دهندمي قرار مالي منابع نيازمند واحدهاي اختيار در مدت كوتاه سررسيدهاي با را خود منابع مستقيم

 أمينت نيز و آن مدت كوتاه معناي به نقدینگ تأمين منظور به اقتصادي واحدهاي براي تسهيالت ایجاد پول بازار رسالت مهمترین

 .است گردش در سرمایه



 بلمقا در پول از محافظت و نگهداري براي امن محل یک عنوان به و شد تشكيل مردم نقدینگي نگهداري جهت به ابتدا پول بازار

 .كردند مي دریافت را مبالغي ها آن از مردم پول از محافظت و نگهداري قبال در بانک ابتدا در. شد مي تعبير آن از سرقت

 ریفتع ها بانک براي جدیدي هاي مسئوليت و وظایف گسترده دادوستدهاي ایجاد و اقتصادي مناسبات و دنيا شدن گسترده با اما

 تفادهاس خدمات و كاال بازار در تقاضا كاهش براي ابزاري عنوان به ها بانک از بتوان شاید كه گرفتند یاد ها دولت ، زمان این در. شده

 .كرد

 در ينقدینگ حجم وسيله این به تا ، كردند بانكي هاي حساب در مردم مازاد نقدینگي جذب براي تبليغ به شروع دليل همين به

 این به و كنند جلوگيري كاال بازار به نقدینگي عظيم حجم این ناگهاني شدن سرازیر از و نمایند كنترل و داده كاهش را مردم دست

 خود انكيب هاي حساب در شده جمع نقدینگي دیگر طرف از.كنند كنترل خدمات و كاال بازار در را تورم نهایتا و تقاضا بتوانند طریق،

 .دهد افزایش را توليد و گيرد قرار جوامع توليدي هاي بخش اختيار در تسهيالت و وام صورت به توانستي م

 بهر يزن مردم هاي سپرده به دیگر طرف از و كردند مي دریافت بهره مؤسسات و تهاشرك به پرداختي تسهيالت و وام قبال در ها بانک

 .شد مي شناخته كهابان درآمد عنوان به بهره نرخ دو این التفاوت مابه و پرداختند مي را ايه

 نقدینگي كنترل بحث كه این تا كند بازي را خدمات و كاال بازار در تقاضا و عرضه بين آفرین تعادل نقش توانست ها مدت تا پول بازار

 .آمد ميان به پول بازار در

 ضعف كه بود زمان و مقطع این در و كردند مي طلب را خود هاي حساب نقدینگي و آوردند هجوم ها بانک به مردم ها بحران ایجاد با

 .شد نگر نمایا پول بازار اصلي

 راه باید پس.نداشت كامل طور به را بحراني شرایط در تقاضا و عرضه بين تعادل حفظ و كنترل براي الزم توان پول بازار واقع در

 .شد مي گرفته كار به و یافته دیگري

 سرمایه بازار

 گزینه نوانع به سرمایه بازار ، تورم كنترل یا جلوگيري هدف با تقاضا، و عرضه بين تعادل ایجاد در پول بازار ناتواني شناخت و بروز با

 همسال و كرد ایجاد را سرمایه بازارهاي ابتدا در اعتباري و مالي هاي سياست. گرفت قرار توجه مورد آفریني تعادل جهت در مؤثر اي

 خود نقدینگي مازاد زمان آن تا كه مردمي و كرد باز مردم زندگي در را خود جاي تاثيرگذار امري عنوان به سهام و بورس نام به اي

 ندگرفت یاد را بورسي هاي شركت خریدسهام و بورس در گذاري هسرمای نحوه كم كم كردند، مي نگهداري بانكي هاي ه سپرد در را

 .شد تر شناخته روز هر انساني هاي جامع در سرمایه بازار ترتيب این به و

 شوديم باعث امر این. يگيردم قرار معامله مورد تهاشرك سرمایه و سهام ، يباشدم سرمایه بازار از بارزي نمود كه بهادار اوراق بورس در

 هایتن در و شده ها شركت مالي تامين باعث و شده سرازیر ها شركت به ، كاال بازار به شدن سرازیر جاي به افراد نقدینگي مازاد كه

 .دهد افزایش را توليد

 رفط از. شود تورم مانع و داده پاسخ خدمات و كاال بازار در فزاینده تقاضاي به تواند مي و كرده تر متعادل را عرضه بيشتر، توليد

 نخواهد هانيناگ افزایش محصوالتشان، شده تمام قيمت نتيجه، در داشته دسترسي مالي تامين قيمت ارزان منبع یک به شركت دیگر

 اتقاض نتيجه در و شوند مي شریک ها آن( زیان) سود در ، مطلوبشان عملكرد صورت در و تهاشرك سهام خرید از قبل افراد. داشت



 ذبج نتيجه در و بيشتر سود كسب براي ها شركت بين رقابت چرخه و يشودم بيشتر روز هر سودآور هاي شركت سهام خرید براي

 منابع از اه شركت. سازد منتفع را سرمایه بازار در فعال هاي گروه تمامي يتواندم سالم رقابت این و شده بيشتر و تر وسيع نقدینگي

 شگرد به را توليد چرخه بخش دو این شراكت گردند، مي شریک ها شركت سود در داران سهام شوند، مي منتفع قيمت، ارزان مالي

 . داشت خواهد همراه به را اقتصادي شكوفایي بيشتر توليد و آورد مي در

 بازار رگيرد شریک، یک عنوان به ، سرمایه بازار به ورود محض به نقدینگي كه است این افتديم سرمایه بازار در كه دیگري مهم اتفاق

 .دهند قرار خود هاي سياست تحت كامال را بازار این از نقدینگي خروج و ورود توانند مي تهادول بحراني، مواقع در و گشته

 برانج ، مهم این و باشد داشته جایگزیني كه شود خارج بازار این از تواند مي صورتي در سرمایه بازار در شده وارد نقدینگي واقع در

 پول ازارب از جایگزیني هيچ بدون و باشد مایل كه موقع هر توانست مي پول، بازار در نقدینگي كه چرا. است پول بازار نقص كننده

 ، جذاب زندان این در.كند مي تعبير بازار نگارنده، واقع در.كند محدود بازار آن بر خود هاي سياست اعمال در را دولت و شده خارج

 امكان ینا نيز ها دولت و پردازد مي بازار سازنده به را سرمایه«  نقدینگي زیباي و جذاب زندان»  و مثبت نقاط از انتفاع به نقدینگي

 ازارهايب در شاید كه كاري. نماید مهار را آن افسارگسيختگي و كنند سياست اعمال نقدینگي حجم این بر تا یابند مي را فرصت و

 و سترشگ به زیادي بسيار تمایل ، وابسته اقتصادي هاي مجموعه و ها دولت كه است دليل همين به و نيست پذیر امكان اصال دیگر

 جهاني اداقتص از مقطع این در جایگزین غيرقابل نياز یک بلكه ، وسيله یک تنها نه سرمایه بازار واقع در. دارند سرمایه بازار تعميق

 .است

 : است گونه بدین زمان مدت اساس بر(  لي ما هاي بازار) ها بازار بندي دیگرتقسيم نوع

 : شود مي تقسيم گروه دو به كشوري هر در مالي بازارهاي

 پول بازار •

 .است سال یک حداكثر آنها سررسيد كه شوند مي دادوستد ابزارهایي بازار این در

 سرمایه بازار •

 مانند شوند مي ستد دادو سررسيد بدون ابزارهاي وهمچنين است سال یک از بيشتر آنها سررسيد كه است ابزارهایي سرمایه بازار در

 . سهام

 بازارسرمایه انواع •

 : اوليه بازار

 ارباز هاي شركت كه جدیدي سهام به. گيرند قرارمي مبادله معرض ودر شده صادر بار اولين براي ، شركت بهادار اوراق دربازاراوليه

 .شود نمي گفته اولي بازار كنند مي عرضه ثانویه

 : ثانویه بازار

 سهم بخواهد فردي اگر مثال براي. است یافته انتشار قبال كه است اي قرضه اوراق و سهام فروشندگان و خریداران شامل ثانویه بازار

 .برود هثانوی بازار به باید برساند فروش به كرده خریداري شركت یک توسط عرضه از پس بار اولين براي راكه اي قرضه اي ورقه یا



 آن هك صورتي در) كند، خریداري ثانویه بازار از را شركتي به مربوط قرضه ورقه یا سهم ، بخواهد شخصي وقتي ترتيب همين به

 .ماندب شركت آن جدید سهام عمومي انتشار منتظر نيست ناچار( باشد سهام بازار در شده پذیرفته هاي شركت فهرست در شركت

 الح ودر منتشرشده سهام كه است مكاني ثانویه بازار. است بهادار اوراق معامالت براي ثانویه بازار نهاد ترین مهم بهادار اوراق بورس

 .گيرند مي قرار وفروش خرید انتشارمورد

 فروشد مي گذار سرمایه به مستقيما را سهام ، كننده عرضه اوليه بازار در كه است این در اوليه بازار با ثانویه بازار تفاوت

 

 :ارزشها انواع •

 سال 01 براي خواه باشد، امسال براي قيمت این خواه( درموردكاالهاواجناس) ميباشد ثبت ترازنامه برروي كه ارزشي: دفتري ارزش

 .گویند مي دفتري ارزش آن به قبل،

 آن ذاتي ارزش كنيم كسب بيشتري بازده خود گذاري،هرقدرازسهم سرمایه بازده نرخ برحسب سهم یک ارزش:  ذاتي ارزش

 .بود بيشترخواهد

 .است تومان 011 سهام هربرگه وبراي كند مي تعيين راقانون آن كه ارزشي:  اسمي ارزش

 .كند مي مشخص وتقاضا راعرضه ارزش این ، دربازاراست سهام فروش قيمت: بازار ارزش

 :دارد اهميت با تاثير ذیل هاي فعاليت و اهداف بر كشور جغرافيایي مناطق در سرمایه بازار فعاليت گسترش

 بخشد، مي شتاب را مناطق یكنواخت و همزمان اقتصادي توسعه فرایند( الف

 كند، مي آسانتر را تمركززدایي به مربوط هاي سياست اجراي( ب

 سازد، مي پذیر امكان مولد اقتصادي هاي فعاليت در را مردم تر گسترده طيف مشاركت( ج

 سازد، مي برخوردار یكنواخت توزیعي از كشور مختلف مناطق در را نقدینگي انباشت شدت( د

 كند، مي كارامدتر ملي اقتصاد در را سرگردان یا راكد مالي منابع گردآوري سازوكار( ه

 كند، مي اصالح خانوار بخش در ویژه به را انداز پس به نامناسب رویكرد( و

 ملي قتصادا هاي اولویت و جغرافيایي مناطق از یک هر نيازهاي گرفتن نظر در با را مالي منابع تخصيص بهينه الگوي به دستيابي( ز

 سازد، مي پذیرتر امكان

 شدت و درجه كاهش هاي زمينه ملي، اقتصاد در سرمایه بازار شدن یافته سازمان و جامعه در سهامداري فرهنگ گسترش با( ح

 و پول بازار در تقاضا فشار كاهش به خود كه اورد مي فراهم دولتي تامين یا بانكي شبكه از استقراض به را اقتصادي هاي بنگاه اتكاي

 .انجامد مي دولت بودجه كسري فشار

 


