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 فهرست مطالب
 شگفتاریپ

 : اول فصل

 یمال ینهادها و ابزارها بازارها،

 مالي نظام 1-1

 مالي نظام انواع 1-1-1

 بانک بر یمبتن یمال نظام 1-1-1-1

 بازار بر یمبتن یمال نظام 1-1-1-2

 یربانکیغ پول بر یمبتن یمال نظام 1-1-1-3

 برقرارداد یمبتن یمال نظام 1-1-1-4

 مالي نظام كاركرد و نقش   1-1-2

 مالي نظام اركان  1-1-3

 مالي بازارهاي   1-2

 مالي بازارهاي كاركرد و نقش  1-1-2

 مالي بازارهاي بندي تقسیم  2-1-2

 مالي حق براساس یمال بازار میتقس 1-2-1-2

 بدهي بازار 1-1-2-1-2

 سهام بازار 2-1-2-1-2

 مشتقه ابزار بازار 2-1-2-1-3

 مالي حق رسید سر براساس یمال بازار میتقس 2-2-1-2

 پول ازارب 2-2-1-2-1

 سرمايه بازار 2-2-1-2-2

 انتشار مرحله اساس بر یمال بازار یبند میتقس 3-2-1-2

 اولیه بازار 2-1-1-3-2

 ثانويه بازار 2-1-2-3-2

 یسازمان ساختار براساس یمال یبازارها میتقس 4-2-1-2

 (رسمي بازار) بورس 2-1-4-2-1
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 (رسمي غیر بازار)بورس از خارج بازار 2-2-4-2-1

 سوم بازار 2-1-2-4-2-1

 چهارم بازار 2-1-2-4-2-2

 فراخواني بازار 2-1-2-4-2-3

 پیوسته بازار 2-1-2-4-2-4

 یمال نينو یابزارها بازار 2-1-2-4-2-5

 معامله تحقق زمان براساس یمال یبازارها میتقس 5-2-1-2

 (آني) نقدي بازار 2-1-2-5-1

 آتي بازار 2-1-2-5-2

 معامله انجام نحوه براساس یمال بازار میتقس 6-2-1-2

 حراج بر مبتني بازار 2-1-2-6-1

 زني چانه بر مبتني بازار 2-1-2-6-2

 جغرافیايي همنطق براساس یبازارمال میتقس 7-2-1-2

 (ملي بازار) دروني بازار 2-1-2-7-1

 داخلي بازار 2-1-2-7-1-1

 خارجي بازار 2-1-2-7-1-2

 (المللي بین ارباز)رونيیب بازار 2-1-2-7-2

 مالي بازار یها یژگيو  3-1-2

 کامل بازار 1-3-1-2

 کارا بازار 2-3-1-2

 یقو يیکارا 2-1-2-3-1

 (متوسط) یقو مهین يیکارا 2-2-2-3-1

 فیضع يیکارا 2-3-2-3-1

 مالي نهاد  1-3

 مالي نهاد انواع  1-1-3

 پذير سپرده ادهاينه 3-1-1-1

 تجاري هاي بانك 3-1-1-1-1

 (S&L)وام و اندازپس نهادهاي 3-1-1-1-2

 اعتباري هاياتحاديه و اندازپس هاي بانك 3-1-1-1-3
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 ريپذ رسپردهیغ نهادهاي 3-1-1-2

 یبازنشستگ صندوق 3-1-1-2-1

 یبازنشستگ یها طرح انواع 3-1-1-2-1-1

 یعموم یبازنشستگ یهاطرح 3-1-1-2-1-1-1

 یخصوص یبازنشستگ یهاطرح 3-1-1-2-1-1-2

 یمال نیتأم بعد از یخصوص یبازنشستگ یها طرح 3-1-1-2-1-1-2-1

 نشده یمال نیتام یبازنشستگ یهاطرح 3-1-1-2-1-1-2-1-1

 دفتري صورت به شده اندوخته یبازنشستگ یهاطرح 3-1-1-2-1-1-2-1-2

 شده یمال نیتام یبازنشستگ یهاطرح 3-1-1-2-1-1-2-1-3

 یبازنشستگ یها صندوق 3-1-1-2-1-1-2-1-3-1

 باز یبازنشستگ یها صندوق 3-1-1-2-1-1-2-1-3-1-1

 بسته یبازنشستگ یها صندوق 3-1-1-2-1-1-2-1-3-1-2

 يیکارفرما تک 3-1-1-2-1-1-2-1-3-1-2-1

 يیکارفرما چند 3-1-1-2-1-1-2-1-3-1-2-2

 یاشتراک 3-1-1-2-1-1-2-1-3-1-2-3

 یانفراد 3-1-1-2-1-1-2-1-3-1-2-4

 یبازنشستگ مهیب یقراردادها 3-1-1-2-1-1-2-1-3-2

 یا فهیوظ بعد از یخصوص یبازنشستگ یها طرح 3-1-1-2-1-1-2-2

 یشغل یخصوص یبازنشستگ طرح 3-1-1-2-1-1-2-2-1

 یاجبار یشغل یبازنشستگ یها طرح 3-1-1-2-1-1-2-2-1-1

 یاریاخت یشغل یبازنشستگ یها طرح 3-1-1-2-1-1-2-2-1-2

 یشخص یخصوص یبازنشستگ طرح 3-1-1-2-1-1-2-2-2

 یاجبار یشخص یبازنشستگ یها طرح 3-1-1-2-1-1-2-2-2-1

 یاریاخت یشخص یبازنشستگ یها طرح 3-1-1-2-1-1-2-2-2-2

 ايمزا نیتضم بعد از یخصوص یبازنشستگ یها طرح 3-1-1-2-1-1-2-3

 نشده حمايت یبازنشستگ یهاطرح 3-1-1-2-1-1-2-3-1

 شده حمايت یبازنشستگ یهاطرح 3-1-1-2-1-1-2-3-2

 (سرمايه نیتأمشرکت) یگذار هيسرما بانک 3-1-1-2-2

 یگذار هيسرما بانک یاصل فيوظا 3-1-1-2-2-1
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 نويسيپذيره 3-1-1-2-2-1-1

 نويسيپذيره تعهد 3-1-1-2-2-1-2

 یگذار هيسرما بانک و یتجار بانک تفاوت 3-1-1-2-2-2

 یتجار بانک و یگذار هيسرما بانک یابزارها 3-1-1-2-2-3

 یمال ینهادها ريسا با یگذار هيسرما بانک سهيمقا 3-1-1-2-2-4

 مهیب شرکت  3-1-1-2-3

 یگذارهيسرما شركت 3-1-1-2-4

 یگذارهيرماس صندوق 3-1-1-2-5

 هيسرما نوع نظر از یگذار هيسرما یها صندوق انواع 1- 3-1-1-2-5

 ریمتغ اي باز هيسرما با یگذار هيسرما صندوق 1-1- 3-1-1-2-5

 (بسته) مشخص و ثابت هيسرما با یگذار هيسرما صندوق 1-2- 3-1-1-2-5

 رفعالیغ یگذار هيسرما صندوق 1-3- 3-1-1-2-5

 هدف نوع نظر از یگذار هيسرما یها صندوق انواع 2- 3-1-1-2-5

 یرشد یگذار هيسرما یها دوقصن 1-2- 3-1-1-2-5

 یدرآمد یگذار هيسرما یها صندوق 2-2- 3-1-1-2-5

 یديبریه یگذار هيسرما یها صندوق 2-3- 3-1-1-2-5

 یبخش تنوع درجه نظر از یذارگ هيسرما یها صندوق انواع 3- 3-1-1-2-5

 متنوع یها صندوق 1-3- 3-1-1-2-5

 متنوع ریغ یها صندوق 2-3- 3-1-1-2-5

 (هلدينگ) یتخصص مادر شركت 3-1-1-2-6

 یکارگزار شرکت 3-1-1-2-7

 گرمعامله/  كارگزار 3-1-1-2-8

 بازارگردان 3-1-1-2-9

 یگذارهيسرما مشاور شركت 3-1-1-2-10

 سبدگرداني شركت 3-1-1-2-11

 مالي نهاد كاركرد و نقش  2-1-3

 مالي وساطت 3-1-2-1

 عملیاتي هاي هزينه كاهش 3-1-2-2

 اطالعات تولید 3-1-2-3
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 انعطاف و پذيري تقسیم 3-1-2-4

 خطر توزيع و سازي متنوع 3-1-2-5

 سررسیدها انطباق در وساطت 3-1-2-6

 پرداخت یزممكان ايجاد 3-1-2-7

 امور سهولت و تخصص ايجاد 3-1-2-8

 مالي ابزار  1-4

 مالي ابزار تعريف  1-1-4

 مالي ابزارهاي انواع  2-1-4

 معامله قابل غیر بهادار اوراق 1-2-1-4

 اندازپس  یهاسپرده 4-1-2-1-1

 معامله رقابلیغ یسپرده یگواه 4-1-2-1-2

 پول بازار دهسپر  یهاحساب 4-1-2-1-3

 معامله قابل بهادار اوراق 2-2-1-4

 پول بازار معامله قابل بهادار اوراق 4-1-2-2-1

 خزانه اوراق 4-1-2-2-1-1

 یبانک معامله قابل سپرده یگواه 4-1-2-2-1-2

 یتجار اوراق 4-1-2-2-1-3

 يیاروپا دالر 4-1-2-2-1-4

 بهادار اوراق ديبازخر توافق اي قرارداد 4-1-2-2-1-5

 شبانه ديبازخر 1- 4-1-2-2-1-5

 مشخص یزمان دوره با ديبازخر 2- 4-1-2-2-1-5

 باز ديبازخر 3- 4-1-2-2-1-5

 کیکالس ديبازخر 4- 4-1-2-2-1-5

 متقابل ديخر و فروش ديبازخر 5- 4-1-2-2-1-5

 هاحساب در ینگهدار ديبازخر 6- 4-1-2-2-1-5

 طرفه سه ديبازخر 7- 4-1-2-2-1-5

 تمديد قابل ديبازخر 8- 4-1-2-2-1-5

 یبانک رهيپذ 4-1-2-2-1-6

 سرمايه بازار معامله قابل بهادار اوراق 4-1-2-2-2
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 سهام اوراق 4-1-2-2-2-1

 عادي سهام 1-1-2-2-2-1-4

 متمركز مالكیت 4-1-2-2-2-1-1-1

 عمومي مالكیت 4-1-2-2-2-1-1-2

 ممتاز سهام 2-1-2-2-2-1-4

 یتياولو ممتاز امسه 4-1-2-2-2-1-2-1

 شناور نرخ با ممتاز سهام 4-1-2-2-2-1-2-2

 شونده جمع ممتاز سهام 4-1-2-2-2-1-2-3

 یمشارکت ممتاز سهام 4-1-2-2-2-1-2-4

 ليتبد قابل ممتاز سهام 4-1-2-2-2-1-2-5

 ديبازخر قابل ممتاز سهام 4-1-2-2-2-1-2-6

 ثابت سود با اوراق 4-1-2-2-2-2

 يمركز دولتي بهادار اوراق 4-1-2-2-2-2-1

 دولتي نهادهاي بهادار اوراق 4-1-2-2-2-2-2

 ها شهرداري بهادار اوراق 4-1-2-2-2-2-3

 شركتي بهادار اوراق 4-1-2-2-2-2-4

 منیتضم بدون 4-1-2-2-2-2-4-1

 یرهن قرضه 4-1-2-2-2-2-4-2

 ليتبد قابل قرضه 4-1-2-2-2-2-4-3

 مشتقه اوراق 4-1-2-2-2-3

 یآت یاردادهاقر 4-1-2-2-2-3-1

 یآت یها مانیپ 4-1-2-2-2-3-2

 (معاوضه)تاخت قرارداد 4-1-2-2-2-3-3

 معامله اختیار قرارداد 4-1-2-2-2-3-4

 سهام از منتج بهادار اوراق 4-1-2-2-2-3-5

 تقدم حق 4-1-2-2-2-3-5-1

 ديخر حق 4-1-2-2-2-3-5-2

 تبديل قابل بهادار اوراق 4-1-2-2-2-3-5-3

 (اسالمي بهادر اوراق) صكوك اوراق 4-1-2-2-2-4
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 انتفاعي غیر صكوك اوراق 4-1-2-2-2-4-1

 الحسنه قرض اوراق 4-1-2-2-2-4-1-1

 :وقف اوراق 4-1-2-2-2-4-1-2

 یانتفاع صکوک اوراق  4-1-2-2-2-4-2

 نیمع یبازده با یاسالم بهادار اوراق 4-1-2-2-2-4-2-1

 یاسالم خزانه اوراق 4-1-2-2-2-4-2-1-1

 مرابحه اوراق 4-1-2-2-2-4-2-1-2

 اجاره اوراق 4-1-2-2-2-4-2-1-3

 منفعت اوراق 4-1-2-2-2-4-2-1-4

 استصناع اوراق 4-1-2-2-2-4-2-1-5

 جعاله اوراق 4-1-2-2-2-4-2-1-6

 یانتظار یبازده با یاسالم بهادار اوراق 4-1-2-2-2-4-2-2

 مضاربه اوراق 4-1-2-2-2-4-2-2-1

 مساقات اوراق 4-1-2-2-2-4-2-2-2

 مشاركت اوراق 4-1-2-2-2-4-2-2-3

 مزارعه اوراق 4-1-2-2-2-4-2-2-4

 وكالت اوراق 4-1-2-2-2-4-2-2-5

 یگذارهيسرما هايصندوق یگواه 4-1-2-3

 مالي ابزارهاي نگاه دريك  3-1-4

 : دوم فصل

 یگذار هیسرما

 یگذارهيسرما مفاهیم  1-2

 یگذارهيرماس تعريف  1-1-2

 یگذارهيسرما هايروش  2-1-2

 مستقیم یگذارهيسرما 1 -2-1-2

 غیرمستقیم یگذارهيسرما 2 -2-1-2

 یگذارهيسرما فرآيند  3-1-2

 "جونز" نظر از یگذارهيسرما فرآيند 1-3-1-2

 "شارپ" نظر از یگذارهيسرما فرآيند 2-3-1-2
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 ريسك و بازده  2-2

 دهباز  1-2-2

 بازده نرخ 1-1-2-2

 عادي سهام بازده نرخ 2-2-1-1-1

 نقدي سود 2-2-1-1-1-1

 یسهم سود 2-2-1-1-1-2

 نقدي آورده و مطالبات محل از سرمايه افزايش 2-2-1-1-1-3

 سهام تجزيه 2-2-1-1-1-4

 سهام تجمیع 2-2-1-1-1-5

 بازده نرخ متوسط 2-2-1-1-2

 ناپذيري سیري فرض 2-2-1-1-3

 ريسك  2-2-2

 ريسك انواع 1- 2-2-2

 :ايستا ريسك و پويا ريسك 1-1- 2-2-2

 خالص ريسك و( سودجويانه) سوداگرانه سكري 2-1- 2-2-2

 (عام) بنیادي ريسك و( خاص) ويژه ريسك 3-1- 2-2-2

 المللي بین و یمل ريسك 1-4- 2-2-2

 یكغیرسیستمات و سیستماتیك ريسك 1-2-2-2-5

 غیرمالي و مالي ريسك 1-2-2-2-6

 یمال یها ريسك 2-2-2-1-6-1

 ینگينقد ريسك 2-2-2-1-6-1-1

 نقدينگي کمبود ريسك 2-2-2-1-6-1-1-1

 نقدشوندگي ريسك 2-2-2-1-6-1-1-2

 بازار ريسك 2-2-2-1-6-1-2

 ارز نرخ ريسك 2-2-2-1-6-1-2-1

 تورمي ريسك 2-2-2-1-6-1-2-2

 بهره نرخ نوسان 2-2-2-1-6-1-2-3

 مجدد یگذارهيسرما ريسك 2-2-2-1-6-1-2-4

 (:اعتباري) نكول ريسك 2-2-2-1-6-1-3
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 مالي غیر  هايريسك 2-2-2-1-6-2

 عملیاتي ريسك 2-2-2-1-6-2-1

 مقررات و قوانین ريسك 2-2-2-1-6-2-2

 داديرو سکير 2-2-2-1-6-2-3

 شهرت سکير 2-2-2-1-6-2-4

 مديريت ريسك 2-2-2-1-6-2-5

 پروژه سکير 2-2-2-1-6-2-6

 سیاسي ريسك 2-2-2-1-6-2-7

 صنعت ريسك 2-2-2-1-6-2-8

 انساني نیروي ريسك  2-2-2-1-6-2-9

 ريسك گیرياندازه 2-2-2-2

 گريزي ريسك فرض 3-2-2-2

 ريسك و بازده رابطه  3-2-2

 تفاوتيبي  هايمنحني و مطلوبیت  3-2

 مطلوبیت  1-3-2

 نهايي مطلوبیت و ثروت مطلوبیت  2-3-2

 ريسك صرف و قطعي معادل  3-3-2

 گذارسرمايه تفاوتيبي  هايمنحني  4-3-2

 : سوم فصل

 بهادار اوراق لیتحل و هیتجز

 بنیادي تحلیل و تجزيه  1-3

 بنیادي تحلیل و هتجزي مفاهیم  1-1-3

 بنیادي تحلیل ضعف و قوت نقاط 2-1-3

 سهام بنیادي تحلیل و تجزيه مدل  3-1-3

 عوامل تحلیل و تجزيه  1-3-1-3

 جهاني اقتصادي عوامل 1-1-3-1-3

 جهاني اقتصادي غیر عوامل 2-1-3-1-3

 حقوقي و قانوني سیاسي، عوامل 3-1-3-1-3

 محیطي زيست و فرهنگي اجتماعي، عوامل 4-1-3-1-3
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 تكنولوژيكي عوامل 5-1-3-1-3

 اقتصاد تحلیل و تجزيه  2-3-1-3

 اقتصادي  هايشاخص تحلیل و تجزيه 1-2-3-1-3

 اقتصادي  هايالیتفع و هابرنامه بررسي 2-2-3-1-3

 درآمدي و مالي و پولي هايسیاست بررسي و تحلیل 3-2-3-1-3

 اعتبارات تحلیل و تجزيه 4-2-3-1-3

 ها ساخت زير بررسي 5-2-3-1-3

 صنعت تحلیل و تجزيه  3-3-1-3

 صنعت معرفي 1-3-3-1-3

 (تقاضا و عرضه) صنعت به نیاز تحلیل 2-3-3-1-3

 صنعت تطبیقي و ايمقايسه مطالعه 3-3-3-1-3

 صنعت جايگاه و ارزش تعیین 4-3-3-1-3

 صنعت مالي هاينسبت بررسي 5-3-3-1-3

 صنعت رشد ظريفت و قابلیت و عمر چرخه 6-3-3-1-3

 شركت تحلیل و زيهتج  4-3-1-3

 شركت معرفي 1-4-3-1-3

 شركت موفقیت كلیدي عوامل تحلیل 2-4-3-1-3

 شركت مالي هاينسبت مقايسه و تحلیل 3-4-3-1-3

 شركت سهام  گذاريارزش 4-4-3-1-3

 بنیادي تحلیل و تجزيه نگاه يك در  4-1-3

 تكنیكي تحلیل و تجزيه  2-3

 تكنیكي تحلیل و تجزيه تاريخچه  1-2-3

 تكنیكي تحلیل و تجزيه تعريف  2-2-3

 تكنیكي تحلیل و تجزيه مفاهیم  3-2-3

 تكنیكي تحلیل و تجزيه قوت نقاط  4-2-3

 یكيتكن تحلیل و تجزيه ضعف نقاط  5-2-3

 تكنیكي تحلیل و تجزيه مفهومي مدل  6-2-3

 روند انديكاتورهاي  1-6-2-3

 (SAR)سهمي بازگشت و ايست  1-1-6-2-3
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 (CCI)كاال كانال شاخص 2-1-6-2-3

  (ADMI)و( ADX) دار جهت حركت شاخص 3-1-6-2-3

 متحرك میانگین 3-2-6-1-4

 حجم انديكاتورهاي  2-6-2-3

 پول جريان شاخص  3-2-6-2-1

 نوسانگر انديكاتورهاي  3-6-2-3

 نسبي قدرت شاخص  3-2-6-3-1

 كالسیك متحرک نیانگیم يیواگرا/  يیهمگرا  3-2-6-3-2

 تصادفي نوسانگر شاخص  3-2-6-3-3

 ويلیامز لري درصدي يدامنه  3-2-6-3-4

 تكنیكي تحلیل و تجزيه نگاه يك در  7-2-3

 تكنیكي تحلیل و تجزيه با بنیادي تحلیل و تجزيه مقايسه  3-3

 : چهارم فصل

 یریگ جهینت و خالصه

 مآخذ و منابع
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 پیشگفتار
 

ه و به در عصر حاضر که تحوالت و تغییرات به سرعت و شدت در همه امور وارد شد

، ها،  سازمانهامجموعه؛ چنانچه در تواند تعریف شودعنوان تنها عامل پایدار در هستی می

جرم تغییرات ای وجود نداشته باشد المندی از آن برنامهبرای بهرهها و تصمیمات شرکت

ن است که اگر مهندس ها تحمیل خواهد نمود و این مطلب بیانگر ایخود را بر همه سیستم

مندی ، قربانی تغییر خواهیم شد ولی چنانچه برنامه ریزی دقیقی برای بهرهنباشیمتغییر 

توان به عنوان فرصت استفاده کرد. موضوع ها میرگونی، از این دگاز آن وجود داشته باشد

گذاری و مباحث مرتبط با آن ، رفتاری و سیستمی در زمینه سرمایهتحول فکری، نگرشی

ترین این تحوالت گاه مهمی برخوردار است. به عنوان یکی از مهمنیز وجود داشته و از جای

، سود و گذاری و ایجاد بازدهرمایهتوان تغییر در نگرش از پس انداز پول به سوی سمی

ارزش افزوده از طریق سرمایه و پولی که در اختیار دارندگان منابع است را عنوان نمود. 

 گذاری متعددی درهای سرمایهفرصت نقد جوهو و مالی منابع در همین راستا دارندگان

 ارز مشارکت، اوراق بانکی، سپرده انواع به توانمی آنها جمله از که خود دارند روی پیش

 در گذاریسرمایه و عمر بیمه انواع مستغالت، و امالک تجارت، و تولید بها،گران فلزات و

توان بصورت تلفیقی بکار که می دنمو اشاره... و بهادار اوراق بورس مشتقه، اوراق بازار

گذاری و کسب بازده و گرفته شوند. لذا شناسایی و انتخاب بهترین محل جهت سرمایه

شمار هگذاران بسرمایهترین مسئله ذهنی و فکری سود با حداکثر بهره وری به عنوان مهم

روشن آید که ضرورت پاسخ به این مسئله ذهنی برای اهالی دانش و علم بدیهی و می

 است.
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های تحلیل گذاری به روشگی سرمایهدر این مجموعه سعی بر آن است تا چگون

مستقیم بنیادین و تحلیل تکنیکال بر روی ابزارهای مالی در بازارسرمایه و بازار پول به طور 

بازارها، ابزارها و  ؛غیر مستقیم در چهار فصل ی نهادهای مالی و به طورو یا با واسطه

گیری توصیف، ر و خالصه و نتیجه، تجزیه و تحلیل اوراق بهاداگذاری، سرمایهینهادهای مال

 ، توضیح، تبیین و ارائه شود.تشریح

در فصل اول با موضوع بازارها و ابزارهای مالی به عنوان دو رکن اصلی و نهادهای مالی 

ری جهت تأمین مالی بوده و به عنوان رکن مکمل یا فرعی یك  نظام مالی که بست

ن این فصل شود. بنابرایگیرد پرداخته میاری و سپرده گذاری در آن صورت میگذسرمایه

ل گرفته است ، ابزارهای مالی و نهادهای مالی شکاز چهار بخش نظام مالی، بازارهای مالی

، کارکرد و که در بخش اول انواع، نقش، کارکرد و ارکان نظام مالی؛ در بخش دوم نقش

رهای زارهای مالی؛ در بخش سوم تعریف و انواع اوراق بهادار یا ابزاانواع تقسیم بندی با

های مرتبط و قابل توسعه و تشریح و در انتهای فصل مالی بصورت متن و زیرمجموعه

 ابزارهای مالی بصورت در یك نگاه ارائه شده است. 

و تعریف آن و  فصل دوم با موضوع سرمایه گذاری به بیان مفاهیم سرمایه گذاری

، فرآیندها از نقطه نظر شارپ و رمستقیمها به دو صورت مستقیم و غیمچنین روشه

، های نرخ بازدهبا زیربخشدر بخش اول و در بخش دوم به بازده و ریسك   "جونز"

، بازده و انواع ریسك متوسط نرخ بازده و فرض سیری ناپذیری و رکود ستیزی تحت عنوان

یزی تحت عنوان ریسك و رابطه ریسك و بازده در گیری آن و بیان فرض ریسك گراندازه

، مطالب مرتبط با مطلوبیت و اخته شده است. همچنین در بخش سومآخر این بخش پرد

، صرف ، مطلوبیت نهایی، معادل قطعیوتمنحنی های بی تفاوتی با مباحث مطلوبیت ثر

 گذاران بیان شده است.تفاوتی سرمایهو منحنی بیریسك 

موضوع تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است که در این فصل به  فصل سوم کتاب در

لی تجزیه و تجزیه و تحلیل بنیادین و تجزیه و تحلیل تکنیکال به عنوان دو روش اص

سازی مبتنی بر آن به منظور انتخاب ابزار مناسب تصمیمتحلیل اوراق بهادار و 

دیگر مورد مقایسه قرارگرفته این دو روش بایک سرانجامگذاری پرداخته شده است و سرمایه

و به صورت صفحه کتاب )دریك نگاه( در آخر فصل بیان شده است. در بخش تجزیه و 

های و مدلتحلیل بنیادین به عنوان بخش اول ، مفاهیم و همچنین  نقاط قوت و ضعف 

بنیادی بیان شده است. الگوی جامع تجزیه و تحلیل بنیادی نیز به عنوان  تحلیل و تجزیه
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لین دانش افزایی این کتاب در چهار الیه تحلیلی با نگرش کالن به خرد که در سطح او

اقتصادی ؛ عوامل غیریر الیه های عوامل اقتصادی جهانیکالن تجزیه و تحلیل عوامل با ز

؛ و جهانی؛ عوامل سیاسی قانونی و حقوقی؛ عوامل اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی

تجزیه و  ت. در سطح بعد تحلیل اقتصاد تحت عناوینعوامل تکنولوژیکی بیان شده اس

سی ، تحلیل و بررهای اقتصادیها و فعالیتبرنامه ، بررسیهای اقتصادیتحلیل شاخص

ها در ، تجزیه و تحلیل اعتبارات و بررسی زیرساختهای پولی و مالی درآمدیسیاست

ت نیز تحلیل لیل صنعگیرد. در سطح تجزیه و تحو بررسی قرار می سطح ملی مورد مطالعه

، بررسی ای و تطبیقی صنعت، تعیین ارزش و جایگاه صنعتنیاز به صنعت، مطالعه مقایسه

های رشد صنعت بیان ها و ظرفیتنسبت های مالی صنعت و چرخه عمر و قابلیت 

گردد. در سطح صفرالگوی تجزیه و تحلیل بنیادی به عنوان آخرین سطح تجزیه و می

، معرفی شرکت، تحلیل عوامل کلیدی موفقیت شرکت ص هایبه شاخ ،تحلیل شرکت

 گذاری سهام شرکت پرداخته می شود.تحلیل و مقایسه نسبت های مالی شرکت و ارزش

، نقاط قوت و نقاط ضعف روش بخش دوم در بردارنده مبانی، تاریخچه، تعریف، مفاهیم

یکی دیگر از  نمدلی مفهومی که به عنواهمچنین تجزیه و تحلیل تکنیکال بوده و 

های ایست با شاخص های علمی این مکتوب است در سه قسمت اندیکاتورهای روندنوآوری

با ؛ اندیکاتور حجم حرکت جهت دار، میانگین متحرک،  و بازگشت سهمی، کانال کاال

، های قدرت نسبیی نوسانگر با شاخص؛ و اندیکاتورهاشاخص جریان پول

، نوسانگر تصادفی و شاخص دامنه درصدی السیكیی/واگرایی میانگین متحرک کهمگرا

صفحه کتاب )در یك نگاه( تجزیه و  ،بخش ارائه شده و در انتهای "ویلیامز"و  "لری"

تحلیل تکنیکال به عنوان دستاورد علمی تازه کتاب آورده شده است. در بخش سوم نیز 

مورد مقایسه قرار ل تکنیکی به صورت در یك نگاه تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلی

 اند. گرفته

ای از آنچه در این کتاب به آن پرداخته شده است بیان فصل چهارم کتاب خالصه

گردیده و دستاوردهای نوآورانه علمی و دانش افزایی حاصل از این نگارش تحت عناوین 

کتاب تحلیل تکنیکی ، و مدل و صفحه کتاب )دریك نگاه ( تحلیل بنیادینمدل و صفحه 

بر روی بازار سرمایه  1393ای از تحقیقی که در سال نتیجه پایانه شده است. در آورد

 نهایی کتاب بیان شده است. شده به عنوان خروجی ن کتاب انجامایران توسط نویسندگا
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های وی همیشه کار که آموختهبینیم از روح بلند استاد رکابعلی ورزشزم میدر اینجا ال

بوده است و از جناب آقای مهندس محمدرضا اسکندری مدیر روشنگر راه پیشرفت و ترقی 

جهادی و مشوق علم و دانش همراه اقدام و عمل که حمایتگر و هدایت گر جوانان جویای 

دکتر حسن علی اکبری رییس محترم انجمن دانش برای تولید و اجرا بوده است و از آقایان 

مد مشیریان، دکتر رسول ، مهندس احمهندس حسین شاهویعلمی اسالم و پیشرفت ، 

اد د، دکتر میرفیض فالح شمس و دکترسیدمهرسعدی، دکتر عباس صالح اردستانی

 . تقدیر و سپاسگذاری نمایم ورزدست

، تدوین و تألیف این تهیهکه به نحوی از ابتدا در در پایان از کلیه مراکز و کسانی

 ی شود. مجموعه هرگونه یاری و مساعدت نموده اند تشکر و قدردانی م

 

 کاراحمد ورزش                                                                       

 1395مرداد ماه سال                                                                        
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 فصل اول :
 

 

 
 

 و نهادهای مالی ابزارها ،بازارها

  



25  گذاری فصل دوم: سرمایه    
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از نگهداشت ها و نگرششده برخوردار  ایگذاری از جایگاه ویژهسرمایه ،حاضردر عصر 

سرمایه و پول سوق  جاد بازده و سود از طریقای گذاری وبه سمت سرمایه ،پول ازاندپسو 

 . پیدا کرده است

متعددی برای دارندگان منابع مالی و وجوه نقد در پیش  گذاریسرمایههای فرصت

بازار  ،توان به انواع سپرده بانکی و اوراق مشارکتمی هادارد که از جمله آنروی آنها قرار 

 ،گذاریانواع بیمه عمر و سرمایه ،امالک و مستغالت ،تولید و تجارت ،ارز و فلزات گرانبها

 بورس اوراق بهادار و ... اشاره نمود .  ،بازار اوراق مشتقه

 گذارانسرمایهادار مورد توجه بسیاری از در بورس اوراق به گذاریسرمایهن میان ای از

و معامله سهام  گذاریسرمایهقرار دارد که موفقیت در آن مستلزم شناخت و انتخاب روش 

در بازدهی حاصل  ایتأثیر مستقیم و عمده گذاریسرمایهباشد . روش مناسب در بورس می

کسب منفعت و  گذارانیهسرمان که مهمترین هدف ایدارد. با توجه بهها گذاریسرمایهاز 

برخوردار  ایاز اهمیت ویژه گذاریسرمایهلذا  انتخاب صحیح روش  ،باشدمی بازدهی بیشتر

 گردد.می بوده و ضرورت شناخت دقیق آن به طور ملموس احساس

تحلیل بنیادی و تحلیل  ،خرید و نگهداری؛ گذاریسرمایهبه طور کلی سه روش 

را به طور مجزا و یا ها توانند آنمی قرار دارد که ارانگذسرمایهتکنیکال در پیش روی 

 بصورت تلفیقی بکار گیرند.

بر این باور هستند که پیش بینی آینده بازار  گذارانسرمایه ،در روش خرید و نگهداری

بازدهی  توانند میو با استفاده از خرید سهم و نگهداری بلند مدت آن  باشد میغیر ممکن 

 یند. مناسبی کسب نما
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برای هر سهم یك ارزش ذاتی قائل هستند و اعتقاد  گذارانسرمایه ،در روش بنیادی

دارند که با بدست آوردن ارزش ذاتی هر سهم و اقدام به خرید در زیر قیمت ارزش ذاتی 

 بازدهی مناسبی کسب نمود .  توان میو فروش آن در باالتر از قیمت ذاتی 

که مطالعه و رفتار گذشته قیمت سهام و حجم  کندمیروش تکنیکی یا فنی نیز بیان 

د در تعیین توانمی ،و الگوهایی مشخصها شاخص ،هامعامالت آن با استفاده از نمودار

هایی برای اقدام بدهد که در هشدار گذار سرمایهدر بازار و به زمان خرید و فروش سهم 

 نهایت منجر به کسب بازدهی مناسب گردد.

پس از ارائه مطالبی پیرامون آشنایی با نظام مالی و ارکان آن که شامل ن کتاب ای در

در  گذاریسرمایهمفاهیم شود به بیان می ابزارهای مالی و نهادهای مالی ،بازارهای مالی
پرداخته و پس از آن در  تفاوتیبی های منحنیو  ،مطلوبیت ،ریسك و بازده سه بخش

تکنیکی بیان شده تحلیل بنیادی و به روش تحلیل ر فصل سوم تجزیه و تحلیل اوراق بهادا

حاصل از مطالعات انجام شده که رهنمودی در رابطه با انتخاب  ایو در فصل آخر نتیجه

  شده است.ارائه  است بازدهی افزایش سطحبهترین روش تحلیل اوراق بهادار جهت 

 

 نظام مالی 1-1
خ بشر پدید آمده و بستر تاری های پیچیده اقتصادی است که درپدیدهپول یکی از 

وضعیت زندگی مردم و نوع ، فرهنگ و آداب و رسوم،مکان،ای مانند : زمانعوامل چندگانه

تکنولوژی و ... در مراحل تکوین و تکامل آن مؤثر بوده و دلیلی بر نمودی ، نیاز انسان

 .شودمیجدید و نو از پول در اجتماع 

 های فعالیتو ها الی خود جهت ایجاد زیرساختدولت برای تأمین م ،در عصر حاضر

اقتصادی و تجاری به منظور ایجاد کسب و کار جدید و یا توسعه  های بنگاه؛ اساسی

و همچنین مردم جهت انجام معامالت روزانه و تأمین نیازهای زندگی ؛ شانوضعیت موجود

ت و... به پول تحصیالکسب  ،وسیله حمل و نقل ،همچون خرید خوراک و پوشاک، خانه

انواع راه های تأمین  1در شکل شماره .نمایندبه تأمین مالی بایست اقدام می نیاز دارند و

 مالی توسط خانوارها ، بنگاه ها و دولت ها نشان داده شده است . 
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 (1395ح شمس و ورزشکار،های تأمین مالی )فال: انواع روش1-1شکل 
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های اقتصادی و تجاری ؛ بنگاهبرداری از وجوه مازاد خوددولت برای بهره؛ از سوی دیگر

و کسب سود  گذاریسرمایهو افراد جهت ؛ شانهای بدون استفادهیریت داراییبه منظور مد

 گذاریسرمایههایی برای و گزینهها محتاج فرصت ،شانهای خرد اضافه برنیازاز سرمایه

 هستند. 

.  کندمیلزوم وجود نظام مالی را ایجاد گذاری، سرمایهاین منابع مالی و مقاصد 

ای است جهت فراهم نمودن منابع مالی و مقاصد ابزار و ایدهنظام مالی  ،بنابراین

 ،اقتصادی های بنگاه، هاها جهت رفع نیاز دولتو ایجاد هماهنگی بین آن گذاریسرمایه

 تجاری و سایر مردم و نیازمندان به آن.

و نامحسوس وجود دارد . آن  (فیزیکیمحسوس )اقتصاد در هر کشوری به دو صورت 

د هرکشوری را که با تولید سر و کار دارد را اقتصاد ملموس و فیزیکی و آن بخش از اقتصا

به طور مستقیم تأثیر نمی گذارد را اقتصاد ها بخش که آثارش در تولید داخلی کشور

 (1392،2 ،نامند که نظام مالی در آن قرار دارد. )فالح شمسمی ناملموس و نامرئی

ع حیاتی و مهم در یك اقتصاد مدرن نظام های مالی ابزاری جهت تخصیص مناب

خانوارها به بخش شرکت و اختصاص سرمایه  ازاندپسهستند. آنها کانال جهت دادن 

و موسسات بازرگانی هستند. ها شرکت ،جاتدر میان کارخانه گذاریسرمایه هایصندوق

و ها های شرکتدر مصرف خانوارها و هزینه کنندمیآنها همواری و توازن موقت ایجاد 

را به اشتراک بگذارند. این یك کارکرد  شانسازند که ریسكرا قادر میها و بنگاهها خانوار

 ( Allen & Gale ,2000, 1 ) متداول نظام مالی در اغلب اقتصادهای پیشرفته است.

 

 انواع نظام مالی 1-1-1
ه منبع مهمترین بخش نامحسوس اقتصاد ، نظام مالی یك کشور می باشد که با توجه ب

 اصلی تأمین مالی در یك کشور می توان آن را در چهار دسته قرار داد.

عمدتا وظیفه تشکیل  ،ن نظام مالیایدر :نظام مالی مبتنی بر بانک  1-1-1-1

به عنوان مهمترین  بازار بانکیباشد و از طریق می هاسرمایه و تأمین مالی برعهده بانك

ابع . تأمین منگیرداین عمل صورت میکوتاه مدت بازار منابع مالی رکن تأمین کننده 

برای  یمحدودنسبتًا و ابزارهای مالی دارای سررسید با مدت زمان کوتاه و معین است 

 (1392،12،)فالح شمس و ورزشکار ن نظام وجود دارد.ایتأمین مالی در
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 قیاز طر هیسرما لیتشک ،ینظام مال نایدر: نظام مالی مبتنی بر بازار 1-1-1-2

 یمال یابزارها تنوع .ها بانك قینه از طرو  ردیگمی صورت یمال یو بازارها هیبازار سرما

هستند  دیبدون سررس یبلند مدت و حت دیسررس یدارا کهوجود دارد در این بازار  یاریبس

ابزارها از  نای.دهندیرا انجام م سكیر عیتوز فهیابزارها وظ نایاز ای. بخش عمده

 (11 ،1392،همان منبع ) برخوردارند. زین ییالبا ینقدشوندگ

در نظام های مبتنی بر پول غیر  :نظام مالی مبتنی بر پول غیربانکی 1-1-1-3

از نهادهای مالی که عملیات بازار پول را انجام  ایتشکیل سرمایه از طریق مجموعه ،بانکی

 گیرد.می دهند ولی بانك نیستند انجاممی

 (14 ،1392،منبعهمان  ). و ... ،موسسات مالی و اعتباری ،ینگمانند : شرکت های لیز

عمده عملیات  ،بر قرارداد یدر نظام مبتن :نظام مالی مبتنی برقرارداد 1-1-1-4

 یبرعهده دارند که ط ییاز موسسات و نهادها ایرا مجموعه هیسرما لیو تشک نیتأم

: شرکت مانند . رندیگیبه عهده م را سرمایه و منابع مالی ، تیامن نیتأم فهیوظ یقرارداد

 (15 ،1392،منبع همان ).و...  یبازنشستگ یهاصندوق مه،یب یها

 
 

 

 

 

 

 

  

 (1393،الح شمسف)انواع نظام های مالی :   2-1شكل
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  نقش و کارکرد نظام مالی   1-1-2
سرمایه و سهولت در فرآیند شکل گیری  لیتشکنقش اصلی نظام های مالی ایجاد و 

 باشد .طریق ارکان نظام مالی میاقتصادی از  هایفعالیتمنابع و تخصیص منابع مالی به 

ایجاد  ،خطردر این راستا کارکردهای دیگری از جمله مدیریت ریسك و به اشتراک گذاری 

انتقال و اشتراک منابع  ایفا  ،تخصیص منابع ،تسهیل در تجارت ،و بسط نقدشوندگی

 (Chatterjee, 2004,3) .نمایندمی

 (1395،8،شمس و ورزشکار )فالحنقش و کارکرد نظام مالی :   3-1شکل

 

 ارکان نظام مالی  1-1-3
و  2نهادهای مالی ،1ی بازارهای مالیرا به وسیله شانهای مالی وظیفه اصلینظام

  .آورندبه هدف اجرا در می شوندمیابزارهای مالی که به عنوان ارکان نظام مالی شناخته 

                                                 
1 Financial markets 
2 Financial institutions 
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 (1395)فالح شمس و ورزشکار، ی:  ارکان نظام مال4-1شکل

 

مالی و یا ابزارهای مالی همان است که مورد مبادله و معامله قرار گرفته  هایدارایی

که این معامالت در بازارهای مالی و اغلب با دخالت نهادهایی به عنوان واسطه گرهای 

. بازارها و ابزارها جزء ارکان گیردمیمالی جهت تسهیل در فرآیند انجام معامله صورت 

می نظام های مالی بوده ولی نهادهای مالی ممکن است در مواقعی نقشی را اصلی و الزا

 انجام شود. 1ایفا نکرده و تشکیل و انتقال سرمایه بدون دخالت واسطه های مالی

  (16 ،1392،شمس و ورزشکارفالح)

از  دیدسته بنارائه در صفحه ی بعد ، ارکان نظام مالی را به همراه  5شکل شماره 

 آن ها نشان می دهد.  هایزیرمجموعه

  

                                                 
1 financial intermediarys 
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(1395)فالح شمس و ورزشکار،بازیگران نظام مالی :   5-1شکل  
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 بازارهای مالی   1-2
مالی مورد معامله قرار  هایداراییکه در آن  باشد میاولین رکن اصلی هر نظام مالی 

و به  .یزیکیدارد تا یك محل ف« م مفهومیمکانیز»اشاره به یك  ،بازار مالی. گیردمی

احدهایی که وبازار رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه افراد و  ،عبارتی

. گیردمیبا مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه صورت 

ضیان وجوه بدیهی است که در این بازار اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقا

 . دهندمیاقتصادی و دولت تشکیل  ای هبنگاهرا 

 نقش و کارکرد بازارهای مالی  1-1-2
یق دهندگان از طرگیرندگان و قرضو اصلی بازارهای مالی کمك به قرضنقش اولیه 

 ،ارند به افراداز افراد و واحدهایی که وجوه اضافی در اختیار د ،وجوه انتقال تسهیل جریان

 .  باشد می ،رنداز به وجوه داهایی که نیها و دولتسازمان

 در نظر گرفت: و کارکردهای زیر را برای بازارهای مالیها نقشتوان میعالوه بر آن 

 تعیین روابط متقابل خریدار و فروشنده؛ 

  ؛مالی های داراییقیمت یابی 

 ؛تأمین نقدینگی و تشکیل سرمایه 

 ؛ی مالیدارایی ها ایجاد بازار ثانویه و افزایش قدرت نقدشوندگی 

 ؛کاهش هزینه معامالت 

 ؛1کاهش هزینه جستجو 

 ؛2کاهش هزینه اطالعات 

 و)فالح شمس  توزیع ریسك بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه 

 (1392،16،ورزشکار

 تقسیم بندی بازارهای مالی  2-1-2
یات در جزئ ،این بازارها .  شوندمیدر بازارهای مالی اسناد بدهی و اسناد مالکیت معامله 

ی که معامله از: نوع اوراق بهادار است عبارت آنترین مهمهستند که  باهم متفاوت

 ،نحوه انجام معامالت و اینکه معامله کنندگان چه کسانی هستند. )راس و دیگران شوند،می

1392 ،30) 

                                                 
1 search cost 
2 information cost 
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د و مشارکت کنندگان وجوها گذاریسرمایهبا تنوعی از  ،انواع مختلفی از بازارهای مالی

انواع  ،هاگذاریسرمایهسررسید ، هاگذاریسرمایهدارد . بازارهای مالی را بر حسب انواع 

 . نمایندمیو انواع مبادالت دسته بندی  ،محل بازار ،گیرندگاندهندگان و واموام

 : ازاست  عبارت ی مالیهامنظر تقسیم بندی بازارهفت 

 

 :  منظرهای تقسیم بندی بازار مالی 6-1شکل
 

 حق مالیمالی براساس  تقسیم بازار 1-2-1-2
ت و انتقال یک، بر اساس حقوق مالبازار مالی مبتنی بر حق مالی  دیدگاه تقسیم بندی 

دسته  سهکه طبق آن بازارها به بازار را تقسیم بندی می نماید  حقوق مربوط به مالکیت،

 .وندشمیتقسیم و بازار ابزار مشتقه  2بازار سهام ، 1بازار بدهی

                                                 
1 Debt Market 
2 Stock Market  


