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Investment management
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دکتر هادی ورزشکار

ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری
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تعریف مدیریت سرمایهگذاری

تعریف سرمایهگذاری()Investment
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مدیریت سرمایه گذاری ،فرآیند بکارگیری اثربخش و کارآمد وجوه نقفد،

ساارمایهاراری عبااارت اساات از بااه

بر مبنای یک نظام ارزشفی پذیرفتفه شفده از طریفق وظفایف مفدیریت

تعویا انااداختن م اارف فعلاای باارای

سرمایه گذاری شامل برنامهریزی،

دستیابی به امکاان م ارف بیشاتر در

سازماندهی ،بسیج منابع ،هدایت

آینده و تبدیل کردن وجوه نقد و سایر

بهار 1400

تعریف مدیریت
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تعریف :مجموعه به هم پیوستهای از فعالیتها که ورودی خاصی را به خروجی مد نظر تبدیل و ارزش افزوده برای سازمان ایجاد میکند.
ویژگیها.1 :وجود درون داد  .2 ،دارای فعالیت آغاز کننده .3 ،فعالیت ها در تعامل با یکدیگرند .4.وجود ارتباط فعالیت ها باا یکادیگر  .5دارای
استانداردهای انجام فعالیت ها  .6وجود فعالیت خاتمه شکننده  .7دارای برون داد.
تعریففف  :اثربخشییعبارییاستبازییحبا ب ی ب
اهییفا .بدرواقاا اثربخشاای بررساای میاازان
موثربودن اقدامات انجام شده برای دساتیابی
به اهداف از پیش تعیین شاده اسات( .انجاام
کارهای درست)
اثربخشی

عملکرد

تعریف :نتایج مورد انتظار یک رفتار است.
فرآیند
هدف

اثربخش
فرآیند بکارگیری
اثربخش و کارآمد منابع،
بر مبنای یک نظام ارزشی
پذیرفته شده که از طریق
وظایف مدیریت برای
دستیابی به اهداف تعیین
شده صورت می گیرد

برنامه

و رهبری و نظارت و کنترل ،برای

وجوه مالی به انواع مختلف دارایی کاه

دستیابی به کسب منفعت بیشتر

برای مدتی در آینده باا هادف ک ا

تعریف  :کیاسئیعباریاستبازیحبا بب یر ب
گیریبا بمنابع.بدسبواقعبم فاسبمنابععببازیحب
کهبببرایببنیلببهباهفا ببهببمصیر ببسزییف بب
ازحب ( .انجام درست کارها )

در افق زمانی مشخص می باشد.
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روشهای سرمایهگذاری

•
•
•
•

روشهای سرمایهگذاری
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در ایاان روش ساارمایهارار م ااتقیما بااه خریااد و فااروش
داراییهااای مااالی پرداختااه و از ایاان طریاا ک اا منفعاات

هدایت

ب یج مناب و
امکانات
کنتر

مدیریت در خال بی معناست و امکاان پاریر نی ات و بایاد در یاک
چاارچو و نظااام ارزشاای بااا رعایاات اصااو  ،باااور هااا  ،ارزش هااا
،اعتقادات  ،قوانین  ،قواعد  ،مقررات  ،دستورالعمل هاا  ،رویاه هاا و
استانداردهای حاکم بر محیط اقدام به انجام وظایف مربوط نمود.
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جایگاه مدیریت سرمایهگذاری
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سرمایهاراری در داراییهای مالی باه دو روش

وظایف
مدیریت

سازماندهی

برنامه ریزی

تجزیه و
تحلیل

سرمایهاراری را داشته باشد.

ثبت و
ضبط

علم حسابداری

SRPs
افزایش

مدیریت مالی
مدیریت سرمایهگذاری
مدیریت تولید
مدیریت ریسک

م تقیم و غیرم تقیم انجام میپریرد:
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حسابرسی

حسابداری برای مدیران

علم روانشناسی

مینماید .در روش م تقیم فرد باید تخ ص و وقت کافی بارای
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مناب
مناب
مناب
مناب

طبیعی
ان انی
مالی
اطالعاتی

•
•
•
•

مناب
مناب
مناب
مناب

تکنولوژیکی
دانشی
مادی
زمانی

ویژگففی هففا . 1 :کماای بااودن  . 2 ،داشااتن
ضر االجل . 3 ،معیار داشاتن . 4 ،داشاتن تمرکاز
رقابتی . 5 ،چالشی بودن  . 6 ،قابل دسترس بودن. 7 ،
ایجاد تالش در مجموعه جهت استفاده حداکثری از
ظرفیت ها . 8 ،داشتن نتیجه کلیدی برای هر بخش،
 . 9تعریف کننده م ئولیت تمام سطوح.

نظام
ارزشی

منابع

داده

منفعت بیشتر نگهداری خواهند شد.
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کارآمد

ستاده

کارایی
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حسابداری

حسابداری مدیریت

کاهش
افزایش
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علم اقتصاد

کاهش

SRPs
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به مایملکی افته مای شاود کاه ارزش مبادلاه را

شرایط دارایی محسوب شدن یک منبع اقتصادی:

این روش برای افرادی که از دانش و اطالعات کافی در حوزه مالی و سرمایهاراری برخوردار نی تند و یا

داشته باشد  .به عبارت دیگر به دلیل انتفاعی کاه

دارای منافع اقتصادی آتی بفوده و ورود آن منفافع بفه
داخل موسسه محتمل باشد.

فرصت کافی برای جم آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات بازار و داراییهای مالی را ندارند ب یار مناس

بهای تمام شده آن در زمان تحصیل به نحو اتکاپفذیری
قابل اندازه گیری بوده و قابل تقویم به پول باشد .

است .در این روش سرمایهاراران از طری واسطه در باازار سارمایه حراور مییابناد و خاود باه طاور

بااازار  ،دارای ارزش باشااد و حاضاار بااه خریااد و

تعریف

در آن دارایی وجاود دارد بارای معاملاه ااران آن

شرایط

در تسلط مالکانه موسسه باشد.

فروش آن به یک قیمت مشخص باشند.
طبقهبندی

دارایی
جاری
دارایی
غیرجاری

ظرف یک ا به وجوه نقد
تبدیل و یا م رف شوند.
بیشاز یک ا به وجوه نقد
تبدیل و یا م رف شوند.

دارایی

محاسبه

انواع دارایی های مالی

دارایی به عنوان مقصد سرمایه گذاری

روشهای سرمایهگذاری
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انواع

دارایی

بدهی

م تقیم به انجام معامله در بازار نمیپردازند .به این صورت وجاوه خاود را در اختیاار نهادهاای واساط
سرمایه

دارایی ها یا از محفل منفابع اعتباردهنگفان و یفا از محفل منفابع

قرارداده و این نهادها سرمایه در اختیار را به سرمایهاراری در داراییهای مختلف به کار میایرند.

سرمایهگذاران می باشد که نسبت به آن ذی نفع بوده و ادعا دارند.

• دارایی هایی که فیزیکی و مشهود هستند و شرکت از آ نها برای ایجفاد درآمفد از طریفق عملیفات
دارایی های
مشهود

استفاده می نماید.
• دارایی جاری(  :) Current Assetوجوه نقد ،اسناد دریافتنی  ،موجودی کاال ،ح ا های دریافتنی ،پیش پرداختها.
• دارایی ثابت( : ) Fixed Assetزمین  ،ساختمان  ،اثاثیه و تجهیزات .

دارایی های
نامشهود
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سپردههای پسانداز
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وجوه این سپردهها معموالً در بانکهای تجاری و مؤس اات ماالی
نگهداری میشوند و در مدت نگهداری ،به آنها ساود ساپرده تعلا

• دارایی هایی هستند که فیزیکی و مشهود نیستند .و از این جهت ارزشفمند هسفتند کفه حقفوق و
امتیازاتی را برای مالکان خود به همراه دارند.
• مثا  :ح نشر  ،ح اختراع  ،مارک های تجاری (برند)  ،سرقفلی  ،دارایی های مالی و ...
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اوراق بهادار غیر قابل معامله

سپرده های
پس انداز

میایرد .سپردههای پسانداز متاداو تارین ناوع ساپرده ااراری
است که از درجاه نقدشاوندای بااالیی برخوراسات و باا کمتارین

CDs

انواع دارایی های مالی
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اوراق قرضه
پس انداز
دولتی

داراییهای مالی را از نظر قابلیت معاملاه  ،در باورس
اوراق بهااادار بااه دو اااروه ابزارهااای قاباال معاملااه و

حساب های
سپرده
بازارپول

ابزارهای غیر قابل معامله تق یم می شود.
 اصطالح غیر قابل معامله به این معناست که این اوراق در بورس اوراق بهادار  ،مورد معامله قرار نمی گیرند.

تغییرات قیمتی ،به سرعت قابل تبدیل به وجه نقد میباشند.

 مهمترین ویژگی این اوراق این است که بین دارنده و صادر کننده آن  ،ارتباط مستقیمی برقرار می شود.
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حسابهای سپرده بازار پول
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گواهی سپردهی غیرقابل معامله
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این اوراق یک نوع قرضه دولتی ه تند که زیر ارزش اسمی یاا

مؤس ات مالی اجازه دارند که برای ح ا های سپرده باازار پاو

بااه ارزش اساامی عرضااه میشااوند و بهااره ساااالنه پرداخاات

نر بهره آزادانه تعیین کنند  .در واق این اسناد ،دارای سقف نار

میشوند و سررسایدهای متفااوتی دارناد .باا افازایش سررساید ،نار

بهره نبوده و نار بهاره آنهاا باا نار رقاابتی باازار پاو تعیاین

بهره این اوراق نیز افزایش مییابد .معموال نهادهای منتشار کننادهاین

میشود .این ح ا ها با حداقل مبلغ نیاز قابال افتتااح باوده و تاا

اوراق ،برای سرمایهارارانی که وجاوه مرباوط باهاین اوراق را زودتار از

میزان مشخ ی ،توسط شرکتهای بیمه دولتی بیمه میشوند.

سررسید برداشت میکنند ،جریمههایی را درنظر میایرند.

میکنند .این اوراق توسط بانکها یا سازمانهای سپرده اراری
قاباال خریااداری بااوده و درآمااد بهاارهاین اوراق از مالیاتهااای

محلی و ایالتی معاف است.
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این اوراق به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند.

گواهی
سپردهی
غیرقابل معامله

اوراق قرضه پسانداز دولتی
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این نوع اوراق به وسایله بانکهاا و ساایر ساازمانهای ماالی منتشار
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اوراق بهادار قابل معامله بازار پول
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اوراق بهادار قابل معامله بازار پول
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این اوراق دارای سررسید بوده و جزء ابزار بدهی کوتاه مدت مح و میشوند .از آنجا که حجم پو در

 جزء ابزار بدهی کوتاه مدت محسوب می شوند .

تا  1سا متغیر است ولی معموال کمتر از  90روز است و به دلیل نقدشوندای باالیی کاه دارناد دارای
ری ک کمی میباشند .چنانچه بیان شداین اوراق دارای نر بهره میباشند که نار بهاره باین باانکی

معامله (نقدشوندگی) باالیی دارند.

پیشنهادی لندن (الیبور) معروف ترین آنها است .الیبور نرخی است کاه در آن نار  ،بانکهاای باین

 سررسید این اوراق از  1روز تا  1سال متغیر است ولی معمفوال کمتفر از

المللی بزرگ در لندن ،وجوه را بین خودشان مبادله نموده و نر پایهی تعیین انواع وامهای بلند مدت،
حتی در بازارهای مالی آمریکاست .علی رغم این واقعیت که این نر  ،نر بین بانکهای لندن است ،اما

 90روز است .

اوراق
بهادار بازار
پول

اوراق
بهادار بازار
سرمایه

معموال برای وامهای اعطایی به صورت دالری نیز به کار میرود .این امر کامالً متداو است که ابزارهای

 به دلیل نقدشوندگی باال  ،ریسک کمی دارند.

بدهی بلند مدت ،نر هایی داشته که به طور دورهای تغییر میکنناد و برخای از وییایهاای ابزارهاای
کوتاه مدت را نیز دارند .این نر های متغیر ،معموال به صورت ” نر اوراق خزانه به عاالوه یاک مقادار

 دارای سررسید می باشند .

ثابت“ و یا ” نر الیبور به عالوهی یک مقدار ثابت“ تعیین میشود.
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Negotiable Certificate of Deposit
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این اوراق توسط بانکها با نر بهره و سررسید مشاخص
منتشر میاردند .سررسایداین اوراق از  14روز تاا یاک
سا است که دارنده آنها میتواند پیش از سررسید ایان
اوراق را در بازار بفروش رساند .هدف از انتشار این اوراق،
تأمین مالی بانک می باشد .

اوراق خزانه Treasury Bills
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انواع اوراق بهادار قابل معامله بازار پول
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این اوراق توسط خزانه داری کشورها منتشر میشاود ،بناابراین دارای
ترمین کامل (بدون ری اک عادم پرداخات) ه اتند و نقدشاوندای
باالیی دارند .سررسید آنها بین  90روز تا یک سا متغیر اسات .باهاین
اوراق بهره تعل نمیایرد ،در عاو

باا تخفیاف (تنزیال) باه فاروش

میرسند ،یعنی قیمت فروشاین اوراق کمتر از ارزش اسمی آنها است
که همین تخفیف به عنوان بازده برایاین اوراق در نظر ارفته میشود.

سپرده دالر اروپایی
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اار بانکی در امریکا نیاز شدیدی به منابع کوتاه مدت وجوه داشته باشد ،میتواند وجوه مورد نیاز خود را به شکل دالر از باناک
های خارج از ایاالت متحده که سپرده هایی به شکل دالر دریافت می کنند ،وام بگیرد .این بانک ها که باه عنوان بانک اروپایی
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دالر اروپایی

Euro Dollars
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اواهی سپردهای است که توسط بانکهای خارجی یاا شاع خاارجی بانکهاای امریکاایی صاادر

شناخته می شوند ،بانک های خارجی یا شعبه های خارجی از بانکهای امریکایی ه تند که در بازار دالر اروپاایی از راه پاریرش

میشود  .در واق نوعی اواهی سپرده است که نر های بهره کشورهای مختلف را باه هام مارتبط

سپرده های کوتاه مدت در مقادیر فراوان و فراهم ساختن وام های کوتاه مدت به دالر فعالیت می کنند.

میکند .سر رسیداین اوراق معموال کمتر از شش ماه است و بازده آن ن ابت باه دیگار داراییهاای

علت نام گذاری آن به اروپایی این است که اولین بار در اروپا منتشر شده است.
همچنین می تواند ابزاری جهت مدیریت ری ک ارز برای کشورها قرار ایرد.
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اوراق تجاری Commercial Papers
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ورقه بهاداری اسات کاه کوتااه مادت و بادون وثیقاه باوده و توساط
شرکتهای بزرگ و با توان مالی باال منتشر میشود و به دلیل این کاه

مالی بیشتر است  .به عبارت دیگر اار بانکی در امریکا نیاز شادیدی باه منااب کوتااه مادت وجاوه
داشته باشد ،میتواند مبلغ مورد نیاز خود را به شکل دالر از بانک های خارج از ایااالت متحاده کاه

آن معموال کمتر از  9ماه است و با تخفیف (تنزیل) به فروش میرساد.

شناخته می شوند ،بانک های خارجی یا شعبه های خارجی از بانکهای امریکاایی ه اتند کاه در
دریافت وام توسط بانک های آمریکایی
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ناشر آن از اعتبار باالیی برخوردار است  ،فاقد وثیقه میباشد .سررساید

سپرده هایی به شکل دالر دریافت می کنند ،وام بگیرد .این بانک ها کاه باه عناوان باناک اروپاایی

اعطای وام توسط بانک های خارجی یا شعبه های خارجی

 اصطالح قابل معامله به قابلیت داد و ستد اوراق بین اشخاص و در بازار ثانویه است.
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این اوراق به را بر اساس زمان سررسید آنها به دو گروه تقسیم می کنند.

بازار معامالت باالست ،این اوراق ،قابلیت معامله (نقدشوندای) باالیی دارند .سررسایداین اوراق از  1روز

 از آنجا که حجم پول در بازر معامالت باالسفت  ،ایفن اوراق  ،قابلیفت

گواهی سپرده قابل معامله بانکی

اوراق بهادار قابل معامله

Managerial.ir

بازار دالر اروپایی از راه پریرش سپرده های کوتاه مدت در مقادیر فراوان و فراهم ساختن وام هاای
کوتاه مدت به دالر فعالیت می کنند .این ابزار می تواند جهت مادیریت ری اک ارز بارای کشاورها
قرار ایرد .علت نام اراری به "اروپایی" این است که اولین بار در اروپا منتشر شده است.
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از آنجا کهاین اوراق قابلیات معاملاه کمای دارناد ،اغلا تاا سررساید
نگهداری میشوند و با توجه باه ری اک بیشاتر و نقدشاوندای کمتار
ن بت به اوراق خزانه  ،از بازده بیشتری برخوردارند.
Dr. A Varzeshkar 2021
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اوراق بهادار قابل معامله بازار سرمایه

Managerial.ir

 این اوراق در مقایسفه بفا اوراق بهفادار بفازار پفول از درجفه
نقدشوندگی کمتری برخوردار است .

پذیره بانکی

Bankers Acceptances

Managerial.ir

اسناد تأیید شده توسط بانکها ،سفته یا برات مدت دار بانکی است کاه
با ترمین بانک ،مبلغ مشخص آنها ،در تاریخی معین پرداخت میشاود
 .این پریرهها قابل خرید و فاروش باوده و دارناده ی آنهاا میتواناد باا

 عمدتاً فاقد سررسید بوده و یا دارای سررسفید بفیش از یفک
سال می باشند.
 ریسک و بازده این اوراق نسبت به ابزارهای بازار پول در حفد
باالتری می باشد.
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اوراق سهام عادی
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قیمتی کمتر از ارزش اسمی ،آنها را در بازار بفروشد.

درصد باالیی از سهام شرکت ه تند.
در این نوع مالکیت  ،سهام عاادی باه عماوم ماردم عرضاه میشاود .
بنابراین اار شرکت ق د افازایش سارمایه را داشاته باشاد  ،مالکیات
عمومی برای شرکت ارجحیت دارد.

تجارت باین الملال کااربرد
دارد و سررسیدشان معماوال

به  Repoمعروف است .

کمتر از شش ماه میباشد.

اوراق بهادار قابل معامله بازار سرمایه

Dr. A Varzeshkar 2021

Managerial.ir

مالکیت
متمرکز

سود باقیمانده نیز می گویند .این اوراق نسبت به سفود و داراییهفای
شرکت  ،پس از ادای تعهدات شرکت به اوراق بهادار با درآمد ثابفت ،
دارای حقوق و ادعاست .دو نوع اصلی سهام عبارتند از :

در این نوع اوراق سهام ممتاز ،دارنده اوراق عالوه بر سود سهام ممتااز،
مانند سهامداران عادی از سود سهام عادی نیز بهرهمند میاردد.

مشارکتی
سهام ممتاز
قابل تبدیل

سهام ممتاز
قابل بازخرید
Dr. A Varzeshkar 2021
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 اوراق بهادار شرکتی

 قراردادهای آتی
 پیمان های آتی

عمومی

Managerial.ir

 سهام عادی

 اختیار معامله

Dr. A Varzeshkar 2021

انواع سهام ممتاز

در این نوع اوراق اار شرکت سود داشاته باشاد ،ابتادا ساود ساهام ممتااز
پرداخت میشود و سپس الباقی سود به سهامداران عادی تعل میایرد.

سوداین نوع سهام ثابت نبوده و در حا تغییر میباشد .میزان تغییرات آن با تغییرات نر
بازده اوراق قرضه خزانه ( اوراق مشارکت یا اوراق خزانه اسالمی) ارتباط دارد .شرکتها در
عرضه این اوراق معموال باالترین و پایینترین میزان سود پرداختی را نیز تعیین مینمایند.

اوراقی ه تند که اار شرکت چند سا زیان ده باشد و دارنده آن سود دریافت نکند ،اولاین
سالی که شرکت سود آور شد ،کلیه سودهای پرداخت نشده به این نوع سهامدار در اولویات
پرداخت قرار می ایرد.

Managerial.ir

سهام ممتاز
اولویتی

سهام ممتاز با
نرخ شناور
سهام ممتاز
جمع شونده

 سهام ممتاز

 اوراق بهادار شهرداری ها

 تاخت (سوآپ)

سهام ممتاز

ناشر این اوراق اجازه بازخرید آنها را در هر زمانی دارد.

اوراق بهادار قابل معامله بازار سرمایه

Managerial.ir

 اوراق بهادار نهادهای دولتی

Publicle Held

این سهام قابلیت تبدیل شدن باه ساهام عاادی در هار
زمانی را دارد.
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 اوراق بهادار دولتی مرکزی
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انواع سهام ممتاز

مدتاین قراردادها کمتر از  14روز میباشد .نر بهره موثر در این قرارداد برابر باا

روش تأمین مالی مح و میشوند  .تواف نامه بازخرید که از دیادااه فروشانده

این اوراق متداول ترین اوراق مورد معامله می باشند که به آن اوراق با

مالکیت

که با قیمات مشاخص شاده و در تااریی معاین ،آنهاا را از وی بازخریاد نمایاد.

ایااان حوالاااهها بیشاااتر در

عادی پس از سهام ممتاز و اوراق قرضه برای دارنده آن بیشترین ریسک را دارد.

Closely Held

در تواف نامه بازخرید ،وام ایرنده ،اوراق را به وامدهنده میفروشد باا ایان شارط

تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق است .این اوراق نقش وثیقه داشاته و یاک ناوع

یک نوع دارایی مالی است که نشان دهنده ی مالکیت در شرکت می باشد .سهام

در این نوع از مالکیت  ،تعداد محادودی از ساهامدارن  ،صااح

قرارداد یا توافق بازخرید اوراق بهادار

Repurchase Agreement
Managerial.ir

اوراق بهادار

اوراق

با سود ثابت

سهام

اوراق

اوراق

مشتقه

صکوک





اوراق قرض الحسنه
اوراق وقف
اوراق مرابحه
اوراق اجاره










اوراق منفعت
اوراق استصناع
اوراق جعاله
اوراق مشارکت
اوراق مضاربه
اوراق مزارعه
اوراق مساقات
اوراق وکالت
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اوراق سهام ممتاز
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 سهامی است که دارنده آن (در صورتی که شرکت سود داشته باشد) هر سا مبلاغ
معینی (ثابت) به عنوان سود دریافت خواهد کرد ( .درصورتی که شرکت سود داشته
باشد) پس این نوع سهام ن بت به در آمدها و دارایی های شرکت حا یاا ادعاای
محدود و معینی دارد.
 این سهام ری کی کمتر از سهام عادی داشته و ن بت به اوراق قرضه دارای ری ک
بیشتر می باشد .
 سهام ممتاز را به خاطر اینکه هم وییای اوراق سهام (ح مالکیت  ،بدون سررسید )
و هم وییای اوراق قرضه (سود ثابت و از پیش تعیین شده) را دارد  ،سهام دورااه
نیز مینامند.
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انواع اوراق بهادار معامالتی بازار سرمایه با سود ثابت

اوراق بهادار

Managerial.ir

• این اوراق جهت تأمین مالی فعالیت های دولت انتشار می یابند و از ایمن تفرین

دولتی

شامل بهره ثابت در زمان های معین به اضافه مبلغ ارزش اسفمی در سررسفید

مرکزی

دولتی

اوراق بهاداری هستند که تاریخ و مبالغ پرداخت سود آنها از پیش مشخص شده اسفت

سررسید است و در بازارهای بورس به طور گسترده به فروش می رسد.

 ،و دارای برنامه پرداخت های معینی می باشند.

انواع اوراق

• این اوراق به منظور جذب سرمایه جهت انجام طرح هایی که متصدی آن دولفت

نهادهای

اوراق بهادار دولتی مرکزی

انواع اوراق بهادار می باشند  .پرداخت هایی که برای این اوراق صورت میگیفرد
می باشد .سررسید این اورق بیشتر از یک سال می باشد و برخی از آنها بفدون

اوراق بهادار

انواع اوراق بهادار معامالتی بازار سرمایه با سود ثابت

اوراق بهادار نهادهای دولتی

اوراق بهادار شرکتی

بهادار با سود

می باشد منتشر می شوند که نرخ بازده آنها از اوراق خزانه بیشتر است  .ایفن

صادر کننده ی اوراق است  ،متعهد میشود کفه اصفل قرضفه را در تفاریخی معفین ،

اوراق به دو صورت منتشر می شوند:
• اوراق دولتی  :این اوراق همانند اوراق بهادار دولتی مرکزی بوده و با ترمین کامل انتشار مییابد.

بازپرداخت نموده و در فواصل زمانی معین و به تناوب  ،مبالغی را تحت عنوان بهره  ،به

• اوراق حمایتی :اوراق بهاداری است که از سوی دولت حمایت مای شاوند ولای بهاره و اصال ایان

اوراق بهادار شهرداری ها

دارندهی ورقه قرضه بپردازد .اوراق قرضه میزان کمی از ریسک را نیز به همراه دارند .
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انواع اوراق مشتقه

آتی
(استاندارد)

Managerial.ir

آتی
(خاص)

Dr. A Varzeshkar 2021

ابزارهای اوراق بهادار معامالتی بازار سرمایه

Managerial.ir

قیمت مشخص  ،که از طریق نهادهای واسطه با عنوان موسسفه پایاپفای انجفام
میگیرد .

ابزارهای مفالی هسفتند کفه

• عبارت است از توافق طرفین برای انجام معامله در تاریخ مشخصی در آینده کفه مقفدار
میزان شناخت شخصی  ،نیازها و خواسته های خود  ،قرارداد تنظیم می کننفد و از آنجفا

ابزارها به پنج گفروه روبفرو

کاال و قیمت آن نیز در قرارداد مشخص شده است  .در ایفن پیمفان  ،طفرفین براسفاس
که استاندارد نیستند در مورد کلیه دارایی ها و براساس نظفرات طفرفین پیمفان منعقفد
میگردد.

Forward Contract

اوراق بهادار

پیمانهای

منتج از

آتی

سهام

ارزش آن ها از یفک دارایفی
دیگر مشتق میشفود  .ایفن

انواع اوراق مشتقه

Managerial.ir

• حق تقدم ( : ) Rightsبه سهامداران کنونی اجازه می دهد در یاک دوره
کوتاهمدت بتوانند به وسیله آن اقدام به خرید سهام جدید نموده و ن بت
مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند.

سهام

• حق خرید ( : ) Warrantنوعی اوراق بهادار است که دارنده آن حا دارد
تا مدت مشخص سهام عادی شرکت را به قیمت تعیاین شاده از شارکت
خریداری کند  .این اوراق توسط شرکت منتشر می شود و دارنده ی ایان
اوراق مجبور به خرید سهم نی ت.
• اوراق بهادار قابل تبدیل :اوراقی ه تند که میتوان با ساهام عاادی یاا
نوع دیگری از اوراق بهادار ،طب شرایطی که شرکت انتشار دهنده تعیین
کرده است مبادله کرد.
Dr. A Varzeshkar 2021
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انواع اوراق بهادار معامالتی بازار سرمایه با سود ثابت

Managerial.ir

• این اوراق توسط دولت های محلی و ایالتی به غیفر از دولفت مرکفزی منتشفر

تقسیم میشوند:

شهرداریها

قراردادهای

آتی

میگردد و شامل دو نوع زیر است:
• قرضه عمومی  :بازپرداخت آن از طری مالیاتی که سازمان انتشار دهنده دریافت می کند ،صورت می پریرد
• اوراق قرضه طرح های ویژه (درآمدزا)  :بازپرداخت این اوراق از محل درآمدهای پروژه صورت می ایرد.

• شرکت های بزرگ برای تأمین مالی خود منتشر می کنند و بیانگر بدهی بلند مدت

اختیار
معامله

شرکت هاست .نرخ بازده آن ها بیشتر از انواع دیگر اوراق قرضه است .این اوراق در

اوراق بهادار

شرکتی

تاخت

معرض ریسک ورشکستگی قراردارند و در سه دسته اصلی تقسیم می شوند .
• بدون تضمیمن :این اوراق فاقد وثیقه بوده و پشتوانه آنها صرفا اعتماد خریداران است .
• قرضه رهنی :برخی از دارایی های شرکت انتشار دهنده در رهن اوراق منتشره قرار می ایرد.

(سوآپ)

Dr. A Varzeshkar 2021

منتج از
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• توافق نامه ای است مبنی بر خرید یا فروش دارایی در زمان معین در آینده و بفا

Future Contract

پیمان های

رایج ترین این اوراق  ،اوراق قرضفه (اوراق مشفارکت در ایفران) اسفت کفه در اصفل
قراردادهایی برای استقراض پول می باشند  .طبق این قرارداد قرض گیرنده کفه همفان

ثابت

اوراق بدون ترمین میباشند.

قراردادهای

Managerial.ir

ابزارهای اوراق بهادار معامالتی بازار سرمایه

Managerial.ir

• قرضه قابل تبدیل :این نوع قرضه بنابر ت میم شرکت  ،قابلیت تبدیل به سهام عادی را دارد.
Dr. A Varzeshkar 2021

انواع اوراق مشتقه

تاخت
(معاوضه)
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• توافقی است بین طرفین قرارداد برای معاوضه جریان های نقدی در آینده که این
جریانهای نقدی می توانند با ارز یکسان یا متفاوت و با پرداخت های ثابت یا شناور
باشند  .به عبارت دیگر قرارداد تاخت خرید و فروش هم زمان اسناد بهادار مشابه یا
تعهدات مشابه است .
• این قرارداد برای کاهش هزینه های مالی  ،پوشش ری ک قیمت هاا  ،آربیتاراژ نماودن در
شرایط عدم تعاد بازار  ،ترکی کردن انواع اوراق بهادار و  ...استفاده می شود.

Swap Contract
• توافقی است بین دارنده اختیار ( تحصیل کننده اختیار یا خریفدار اختیفار) و واگذارنفده

اختیار
معامله

اختیار (فروشنده اختیار) که به دارنده ی آن اختیار حق خرید یا ففروش دارایفی خفاص
(اعم از دارایی مالی یا غیرمالی) را با قیمتی مشخص و در تاریخ معین و یا قبفل از آن در
زمان آینده میدهد  .اختیار معامالت به دو دسته تقسیم می شوند:
• اختیار خرید ( )Call Option
• اختیار فروش ()Put Option

Future Contract
Dr. A Varzeshkar 2021
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وجوه تمایز قراردادهای آتی و پیمان های آتی
قراردادهای آتی

Managerial.ir

پیمانهای آتی

در فضای رقابتی و از طریق حراج (دربورس)

برمبنای مذاکره مستقیم (خارج از بورس)

دارای مشخصات استاندارد می باشند

الزاماً مشخصات استانداردی ندارند

قیمت ها شفاف و در دسترسند

عدم شفافیت قیمت ها

وجود واسطه ای مشخص به نام موسسه پایاپای

ارتباط مستقیم طرفین قرارداد با هم

عدم لزوم شناخت طرفین معامله از هم

لزوم شناخت طرفین معامله از هم

ریسک اعتباری پایین (دارای وجه تضمین)

ریسک اعتباری باال (بدون وجه تضمین)

ضوابط دقیق و مشخص

ضوابط استاندارد برای معامالت وجود ندارد

مسدود نمودن مواضع یا انتقال تعهدات مقدور است

مسدود نمودن مواضع یا انتقال تعهدات ممکن نیست

درصد بسیار کمی به تحویل منجر می شود

اکثر قراردادها با تحویل منجر می شود

تسویه حساب روزانه (دارای دامنه ای از تاریخ تحویل)

تسویه حاسب در پایان عمر پیمان (تاریخ تحویل مشخص)
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انواع اوراق بهادار اسالمی غیرانتفاعی
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انواع اوراق بهادار اسالمی
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ابزارهای اوراق بهادار معامالتی بازار سرمایه

Managerial.ir

اوراق بهادار اسالمی (صکوک)

این اوراق براساس قرارداد قر و بدون بهاره منتشار میشاود کاه باه
موج آن ،ناشر به میزان ارزش اسامی اوراق باه دارناداان آن بادهکار
است و بای تی در سر رسید به آنان بپردازد .ایان اوراق باا مجاوز باناک
مرکزی منتشر شده و دارای مدت و مبلغ معین میباشند.

اوراق وقف  ،اوراق بهادارغیرانتفاعی با نامی است که با عقد صال و باه منظاور وقاف
شرعی منتشر می اردد .دارنده این اوراق بخشی از اماوا خاود را براسااس قارارداد
صل در اختیار بانی قرار مای دهاد تاا وی هماراه ساایر اماوا سالحی  ،طارح عاام
المنفعهای را احداث کرده و سپس از طرف صاحبان اوراق  ،وقف شرعی نماید.

اوراق بهادار اسالمی انتقاعی

اوراق
قرضالحسنه

اوراق وقف

اوراق با بازدهی انتظاری

اوراق بهادار اسالمی غیرانتفاعی

اوراق با بازدهی ثابت

اوراق مضاربه

اوراق خزانه اسالمی

اوراق مساقات

اوراق مرابحه

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

اوراق مزارعه

اوراق منفعت

اوراق وکالت

اوراق استصناع

اوراق قرض الحسنه

چک است  .کلمه چک در حقیقت فارسی باوده و چاون در زباان عربای «چ»

اوراق وقف

وجود ندارد  ،آن را به صک تغییر داده اند.
در معنای تخ

دارایی مح و می شوند .این اوراق قابل معامله در بازار ثانویه می باشند.
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انواع اوراق بهادار اسالمی انتفاعی با بازدهی معین
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انواع اوراق بهادار اسالمی انتفاعی با بازدهی ثابت

اوراق بهادار بانام یا بی نامی است که خزانه داری کل (وزارت امور اقت ادی و دارایای در

اوراق اجاره

ایران) با بهای اسمی معین و بدون کوپن سود با سررسید های مشخص و حداکثر تا ساه
سا منتشر و در قبا بدهی های م جل بخش دولتی و با تواف ب تانکاران باه صاورت
تنزیلی (ک ر از بهای اسمی) در اختیار آن ها قرار داده و عرضه می کند و از این طریا

اوراق خزانه

نیازها و هزینه های جاری و کوتاه مدت خود را تأمین مالی می نماید.
تعیین نرخ سود با استفاده از
مکانیزم عرضه و تقاضا

ابزار اجرای سیاست های
پولی و تنظیم نقدینگی توسط
بانک مرکزی

تأمین کسری بودجه دولت

تصفیه بدهی های دولت و
تسریع در پرداخت بدهی ها
به پیمانکاران

انواع اوراق بهادار اسالمی انتفاعی
اوراق
مضاربه

اوراق
استصناع

اوراق با
بازدهی ثابت

اوراق
مساقات

اوراق
مشارکت

اوراق با
بازدهی
انتظاری

انواع اوراق بهادار اسالمی انتفاعی با بازدهی معین

اوراق بهاداری است که دارندگان آن به صورت مشاع ،مالک بخشفی از دارایفی
هستند که این دارایی ها طبق عقد جعاله در پروژه ها استفاده می شود.
اوراق جعاله ،اوراق مالکیت مشاع دارایی است که بر اساس قرارداد جعالاه ،تعهاد انجاام و تحویال
آن مقرر اردیده است .بعد از پایان عمل (موضوع قارارداد جعالاه) ،صااحبان اوراق ،مالاک مشااع
نتیجه عمل خواهند بود .نتیجه عمل ممکن است خدمت یا دارایی فیزیکی باشد.

اوراق
مزارعه
Dr. A Varzeshkar 2021
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اوراق با بازدهی انتظاری

اوراق اوراق
جعاله

اوراق
وکالت

اوراق
مزارعه

اوراق
مشارکت

اوراق
مساقات

اوراق
مضاربه

اوراق با بازدهی ثابت
اوراق
اوراق
جعاله

اوراق
استصناع

اوراق
منفعت

اوراق
اجاره

Dr. A Varzeshkar 2021

قرارداد است ناع به معنای سفارش ساخت است  .در اصاطالح فقهای و
حقوقی ،قراردادی است که به موجا آن یکای از طارفین قارارداد ،در
مقابل مبلغی معین ،ساخت و تحویل کاال یا طرح مشخ ی را در زماان
معین ن بت به طرف دیگر به عهده می ایرد.

اوراق
وکالت
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اوراق بهادار اسالمی انتقاعی
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انواع اوراق بهادار اسالمی انتفاعی

اوراق
منفعت

اوراق
مرابحه

اوراق خزانه
اسالمی

Dr. A Varzeshkar 2021
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اسالمی

تعیین نرخ سود بدون ریسک

ی به ابزارهای مالی اسالمی افته مای شاود مبتنای بار یاک

دارایی فیزیکی منتشر می شوند  .بنابراین دارنداان اوراق  ،در حقیقت مالکاان

اوراق اوراق جعاله
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صکوک جم صک به معنای نوشتن چک است  .صک در حقیقت معر کلمه
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اوراق استصناع
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انواع اوراق بهادار اسالمی انتفاعی با بازدهی معین
اوراق بهاداری است که دارنداان آنها به صورت مشاع ،مالک دارایی ماالی (دِینای) ه اتند
که بر اساس قرارداد مرابحه (بیعی است که فروشنده قیمات تماام شاده کااال را باه اطاالع
مشتری می رساند و سپس درخواست مبلغ اضافی به عنوان سود مای کناد ) حاصال شاده
است و دارندهی اوراق ،مالک و طلبکار آن دِین است.

این اوراق براساس عقد اجاره منتشر میشود و نشان دهنده مالکیت
مشاع دارنداان آن ،در دارایی مبنای انتشار اوراق اسات کاه اجااره
داده میشود.

اوراق جعاله

Dr. A Varzeshkar 2021

اوراق
مرابحه

اوراق
خزانه
اسالمی
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اوراق مراحبه

اوراق اجاره

ورق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارندة آن بار مقادار
معین خدمات یا مناف آینده از یک دارایی بادوام است که در ازای پرداخت اوراق منفعت
مبلغ معینی به وی منتقل شده است( .مانند اواهی ح اقامت در هتل معین برای روز معین)
Dr. A Varzeshkar 2021
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ارکان نظام مالی
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ساارمایهاراری در داراییهااای

انواع اوراق بهادار اسالمی انتفاعی با بازدهی انتظاری

Managerial.ir

اوراق بهاداری است که براساس عقد مراربه طراحی میشود و ناشر ایان اوراق باا واااراری آن ،وجاوه متقاضایان

اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر می شاود و باه سارمایه اارارانی کاه ق اد

مالی بر ب تر بازارهای ماالی و

بازارهای
مالی

باااا بهرهایاااری از خااادمات
واسااطهها یااا نهادهااای مااالی
امکانپریر است .نهاد واسط در
برخی معامالت میتواند وجاود

ابزارهای مالی

نداشته باشاد و سارمایهاراری

(داراییهای مالی)

مشارکت در طرح های زیر بنایی  ،تولیدی  ،سااختمانی و عمرانای را دارناد ،باه فاروش مای رساد.
خریداران این اوراق به ن بت قیمت اسمی در سود یا زیان حاصل از اجرای طرح ها شریک خواهناد

اوراق مشارکت

شد  .ناشر نیز وجوه حاصل از این اوراق را تنها در پروژه مشخص شده می تواند هزینه نماید.

واسطه ها
و نهادهای
مالی

اوراق وکالت اواهی هایی ه تند که به وسیله بانی به منظور تأمین مالی جهت تملک یاا سارمایه ااراری در
دارایی ها ،کاالها یا خدمات منتشر می شود .این اوراق بیاانگر مالکیات مشااع دارناداان آنهاا در دارایای هاا،
کاالها یا خدمات پایه ای این اوراق است .در مرحله بعد ،این تملک ها یا سرمایه اراری هاا در اختیاار وکیال
قرار میایرد تا آنها را از طرف دارنداان اوراق مدیریت کند .دارنداان اوراق ری ک این تملاک هاا و سارمایه
سود ناشی از آنها را بدست میآورند.
اراری ها را پریرفته و در عو  ،ح ک
هر ورق وکالت نشان می دهد که صاح سرمایه (مالک) چه میزان سرمایه در اختیار وکیل خود (باانی) قارار
داده و چه ن بتی از سود حاصل از فعالیت اقت ادی به عنوان ح الوکاله به وکیل پرداخت می شود؛ بنابراین
رابطه دارنده ورق با ناشر رابطه وکالت خواهد بود و رابطه صاحبان اوراق با همدیگر رابطه صاحبان سارمایه در
شراکت است .در این باره صاحبان سرمایه ب ورت مشاع سرمایه مورد نیاز وکیل را تأمین می کنند.

بطور م تقیم صورت پریرد.

بازار کامل

Managerial.ir

سند مالکیت مشاع دارنداان اوراق بر باغات معین است .با انتشاار ایان اوراق ،وجاوه متقاضایان
جم آوری شده و با آن باغاات قابال بهاره بارداری را خریاداری و ساپس باه وکالات از طارف
دارنداان اوراق با قرارداد م اقات به باغبانان واارار میکنند تا به آنها رسیدای کرده و در پایان
مح و به دست آمده را با هم تق یم کنند ،دراین قارارداد دارناده اوراق نقاش مالاک ،و ناشار
نقش وکیل  ،و باغبان نقش عامل را ایفا میکنند.

اوراق وکالت

ویژگی های بازار های مالی

بازاری است که در آن شرایط رقابت کامل وجود دارد.
ویژگی های بازار سرمایه کامل

وجود انتظارات و اف یک ان در بازار
عدم وجود موان ورود و خروج در بازار (اصل سیا بودن)

بازار مالی

عدم وجود هزینه های مالیات  ،کارازاری و معامالت

حق مالی

عقالیی بودن ت میمات و تفکرات سرمایه اراران
دسترسی یک ان سرمایه اراران به اطالعات
Dr. A Varzeshkar 2021

بازارهای مالی براساس سررسید حق مالی

براین اساس بازارهای مالی بر مبنای مدت زمان مالکیت و در اختیار داشتن حق انتقاع تقسیم میشوند.

• بازاری است که در آن اوراق بهادار کوتاه مدت (باسررسید کمتار از یاک
سا ) مورد معامله قرار میایرند .هدف اصلی بازار پاو  ،اراهاه ابزارهاایی
است که درجه نقدشوندای باالیی داشته باشند.
Money Market
• بازار مالی است که در آن اوراق بهادار یاا اوراق قرضاه باا سررساید بیشاتر از یاک ساا و
همچنین دارایی های بدون سررسید معامله میشوند.
• مانند :بازار اوراق قرضه ،بازار دیون رهنی ،بازار سهام و ...

Capital Market
Dr. A Varzeshkar 2021

اوراق مزارعه
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تأثیر پریر بودن سرمایه اراران و عدم تأثیراراری یک سرمایه ارار یا یک نهاد در بازار (اثر ذره ای)
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این اوراق همانند اوراق م اقات بوده تنها با این تفاوت که اوراق م اقات برای باغات میباشاد
اما اوراق مزارعه برای زمین کشاورزی قابل کشت (مزرعه) است.

Financial Market

اولااین رکاان اصاالی هاار نظااام مااالی
میباشد که در آن داراییهای ماالی
مورد معامله قرار میایرد .بازار مالی،
اشاره به یک «مکانیزم مفهومی» دارد
تاااا یاااک محااال فیزیکااای .و باااه
عبارتی ،بازار رسمی و سازمان یافتاه
ای است که در آن انتقا وجوه افراد
و واحدهایی که با مازاد منااب ماالی
مواجه ه تند باه افاراد و واحادهای
متقاضاای وجااوه صااورت میایاارد.
بدیهی است که در این بازار اکثریات
وام دهنداان را خانوارهاا و اکثریات
متقاضااایان وجاااوه را بنگاههااااای
اقت ادی و دولت تشکیل میدهند.

بازارهای مالی دارای دو ویژگی می باشند:

Managerial.ir

اوراق مساقات

Dr. A Varzeshkar 2021

تعریف بازار کامل

بازار سرمایه

اوراق را جم آوری کرده به عناوان مرااربه در اختیاار باانی قارار میدهاد ،باانی در فعالیات اقت اادی ساودآور
(بازراانی) به کار میایرد و در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی ساود حاصاله را براسااس ن ابتهایی کاه
روی اوراق نوشته شده ،میان خود و صاحبان اوراق تق یم میکند .دارنداان اوراق نقش مالک ،و بانی نقاش عامال

اوراق مضاربه

قرارداد مراربه را دارند.
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بازار پول

انواع اوراق بهادار اسالمی انتفاعی با بازدهی انتظاری
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بازارهای مالی براساس حق مالی
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سررسید حق مالی
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بازار کامل

تعریف

بازار
مالی

نقش

 ایجاااد بااازار ثانویااه و افاازایش
قدرت نقدشوندای دارایی های
مالی؛
 کاهش هزینه معامالت؛
 کاهش هزینه ج تجو؛
 کاهش هزینه اطالعات؛

انواع
تقسیمبندی

 توزی ری ک بین متقاضایان و
دارنداان وجوه

مرحله انتشار ساختارسازمانی زمان تحقق معامله نحوه انجام معامله منطقه جغرافیایی

 بازار سهام

 بازار سرمایه  بازار ثانویه

بازار کارا

 تااأمین نقااادینگی و تشاااکیل
سرمایه؛

ویژگیها

 بازار بدهی

58

بازار کارا

 قیمت یابی داراییهای مالی؛

 بازار پو

 بازار مشتقه

 تعیین روابط متقابال خریادار و
فروشنده؛

 بازار اولیه

 بورس

 بازار آنی

 حراج

 ملی

 فرابورس

 بازار آتی

 چانه زنی

 بین المللی
Dr. A Varzeshkar 2021
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بر اساس حقوق مالکیت و انتقال حقوق مربوط به مالکیت ،بازار را تقسیم بندی می نماید
بازار بدهی

• در بازار مبتنی بر بدهی  ،انتقا مالکیت دارایای صاورت نگرفتاه و فقاط حا انتقااع از
دارایی برای مدتی در اختیار شخص سرمایهارار قرار میایرد.

Debt
Market

• نمونه ها :اوراق مشارکت ،اوراق قرضه ،اوراق خزانه نهادهای دولتی ،شهرداریها و شرکتها

بازار سهام

• بازار مالی است که در آن عالوه بر وااراری ح انتفاع ،انتقا مالکیت دارایی نیز انجام میایرد.

Stock
Market

• سهام عادی ،سهام ممتاز ،ح تقدم خرید سهام و اوراق خرید و فاروش باه عناوان نموناه هاایی از

بازار ابزار
مشتقه

دارایی مالی مورد معامله در بازار سهام ه تند.
• بازاری است که در آن اوراق مشت شده از دارایی های مالی و یا دارایی های فیزیکای ماورد معاملاه
قرار می ایرند .و در آن ح انتفاع و انتقا مالکیت برای زماانی در آیناده و در صاورت مانادااری
قرارداد مشتقه در شرایط معین انجام می شود.
• مانند قراردادهای آتی  ،تاخت (سوآپ).
Dr. A Varzeshkar 2021
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بازارهای مالی براساس زمان انجام و تحقق معامله

بازارهای مالی براساس ساختار سازمانی
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بازار مالی را براساس زمان انجام مبادله و تحقق معامله تقسیم می نماید:
بازار نقدی
(بازار آنی)

• بازاری است که در آن داراییهای مالی برای وااراری فوری مبادله میشاوند و واااراری
در زمان حا صورت میایرد .به بیان دیگر  ،در زمان انجام معامله  ،دارایی ماالی (بیا )
و معاد پولی ارزش آن دارایی (ثمن) هر دو موجود بوده و در زمان مبادله باین طارفین
خریدار و فروشنده منتقل می شود.

بازارهای مالی براساس مرحله انتشار

از دید عمر ابزار مورد معامله و با توجه به زمان ورود اوراق بهادار به بازارهای مالی  ،تقسیم مینماید.
بورس
(بازار رسمی)

• بورسهای اوراق بهادار ،تشکیالت فیزیکی مشهود ه تند که فرآیند معامالت دراین بازارها
مبتنی بر حراج است و در یک مکان فیزیکی قرار دارند و دارای شرایط خاص پریرش اعرا و
شرکتها می باشد.

• ابزارهای مالی که برای اولین بار در بورس پریرش شده و به واسطه ناشر در بازار سرمایه عرضه می
شااود در ایاان بااازار معاملااه و مبادلااه ماای شااوند .وییااای اصاالی بااازار اولیااه ایاان اساات کااه
پساندازکننداان و سرمایهاراران ،داراییهای مالی را م تقیما از ناشر آن خریداری میکنند و باه
طور م تقیم بر روی وضعیت اقت ادی شرکت تأثیر دارد .در باازار اولیاه تشاکیل سارمایه صاورت
میایرد و واحدهای اقت ادی قادر میشوند نیازهای ماالی خاود را از طریا انتشاار ساهام بطاور
عمومی تأمین کنند.

بازار اولیه

Stock Market

Cash Market

بازار آتی

Primary Market

بازار خارج از

• بازار خارج از بورس یا فرابورس ،یک سازمان غیر قابل مشاهده و غیر متمرکز اسات کاه در
برایرنده شبکهای از کارازاران و معامله اران میباشد .

(بازار غیر

• بازارهای دیگری که تحت نظر فرابورس ایران ایجاد شده است عبارتند از  :بازار سوم ، :بازار
چهارم  ،بازار فراخوانی  ،بازار پیوسته  ،بازار ابزارهای نوین مالی  ،بازار پایه .

• در این بازار ،معامله قطعی دارایی مالی در زمانی مشخص در آینده و باا قیمات از پایش
تعیین شده انجام میاردد .ابزارهای مشتقه  ،یعنی اوراق بهاداری که دارناده آن متعهاد
یا مختار است که دارایی مالی را در زمان معینی درآینده بخرد یا بفروشاد ،در ایان باازار
مورد داد و ستد قرار میایرند.

بورس

رسمی)

بازار ثانویه

)Over The Conter (OTC

Futures Market
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فرآیندهای سرمایهگذاری

بازارهای مالی براساس منطقه جغرافیایی

Secondary Market
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بازارهای مالی براساس نحوه انجام معامله

Managerial.ir

بازار مالی را براساس بر اساس چگونگی نحوه انجام معامله تقسیم می نماید:

دو دیاادااه کلاای در بیااان فرآینااد ساارمایهاراری در
داراییهای مالی مطرح است:

بازار درونی

 دیدااه دو مرحله ای "چارلز جونز"

بازار مالی را براساس بر اساس چگونگی نحوه انجام معامله تقسیم می نماید:

• بازار داخلی :بازاری است که در آن ناشران ساکن در یک کشور اقدام به انتشاار اوراق بهاادار مای
کنند و این اوراق مورد معامله قرار میایرد.

بازار مبتنی بر
حراج

• بازار خارجی :این بازار در هرکشوری به بازاری اطالق می شود که در آن اوراق بهادار ناشرانی که
ساکن آن کشور نی تند نیز خرید و فروش میشود.

domestic market

 دیدااه پنج مرحله ای "ویلیام شارپ"

بازار بیرونی
(بازار بین المللی)

• در این بازار اوراق بهادار خارج از حوزه قانونی یک کشور خاص انتشار مای یابناد و اوراق
منتشر شده همزمان در چند کشور عرضه و معامله میشوند.

بازار مبتنی بر
چانه زنی
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فرآیند سرمایهگذاری از نظر "شارپ"
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هر سرمایهاراری در داراییهای مالی در یک فاصلهی زمانی مشخص ،باه ازای

تجزیه و
تحلیل اوراق
بهادار

تغییرات قیمتی آن دارایی و مناف حاصل از مالکیت آن میباشد که باه جما

8
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فرآیند سرمایهگذاری از نظر "جونز"
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طب نظر جونز ،فرآیند سارمایهاراری شاامل دو مرحلاه تجزیاه و تحلیال اوراق
بهادار و مدیریت پرتفوی میباشد .که در مرحله تجزیه و تحلیال اوراق بهاادار باه
ارزشیابی داراییهای مالی و ت میم ایری جهت انتخا آنها پرداخته میشود و

تجدید نظر در
سبد
سرمایهگذاری

در مرحله مدیریت پرتفوی به میزان حجم هر یاک از داراییهاای ماالی و ایجااد
تنوع در داراییها با هدف کاهش ری ک توجه میشود.

آنها عایدی حاصل از سرمایهاراری افته می شاود  .در صاورتی کاه باازدهی

72

بازارسازان و اشخاص معین متمرکز است و در آن اجرایی اشتن سفارشات ترمین شاده
است.

bargaining Market
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تعیین
سیاست
سرمایه گذاری

که این بازدهی میتواند منفی یا مثبت باشد .منشاا باازدهی داراییهاای ماالی

شده با بازدهی مورد انتظار تفاوت داشته باشد  ،سارمایه اارار متحمال

تشکیل سبد
سرمایهگذاری

بازده مورد انتظار تقبل نموده .
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• شبکه ای است از معامله اران که از طری آمادای برای خرید و فاروش اوراق بهاادار باا
قیمت های مشخص  ،بازار را تشکیل میدهند .این بازار فقط بر قیمت هاای پیشانهادی
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پریرش و میزان اشتهای ری ک افراد  ،بازدهای را ن ی سرمایهارار مینمایاد

ک

• یک بازار متمرکز همراه با اعالم قیمت عمومی و شفافیت باالست که همه افراد باه طاور
یک ان به اطالعاات دسترسای داشاته و فرصاتهای مشاابهی در اختیاار دارناد و درآن
سرمایهارار قادر به اجرای فوری سفارش خود با هزینه ج تجوی کم میباشد .

Action Market

foreign market

ری ک شده است که در ازای ک
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• به دو بازار تق یم می شود:

(بازار ملی)

دو مفهوم بازده و ریسک در سرمایهگذاری

• بازاری است که در آن ،اوراق بهادار موجود در باازار ماالی کاه قابال در باازار اولیاه انتشاار
یافته اند ،مورد معامله قرار میایرد و م تقیما روی عملکرد اقت ادی شرکت تاأثیر نادارد.
افزایش نقدشوندای اوراق ،کمک به تقویت بازار اولیه ،ا ترش میازان مالکیات شارکتها،
انعکاس عملکرد مدیریت شرکت و تأثیر بر ثروت سهامداران با تغییر قیمتها را میتاوان از
مهمترین وظایف بازار ثانویه در نظر ارفت.

Dr. A Varzeshkar 2021

Managerial.ir

69

Managerial.ir

71

4

ارزیابی
عملکرد سبد
سرمایه گذاری

مدیریت پرتفوی
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تجزیه و تحلیل
اوراق بهادار

1
Dr. A Varzeshkar 2021
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دو رویکرد کلی به ریسک

ریسک
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ن بت به ری ک را بیان نمود:

امکان وقاوع هار

ريسككك را ايككال وككا وهي
سككرمايهگراري كككه قاوكك

پیاماادی غیاار از

تعریف بازده

ريسك را "در معرض خطر قرار گرفتن" تعريف كرده است

با جم بندی تعاریفی که در مورد ری ک و ماهیت آن افته شده است ،میتوان دو رویکرد کلای

رویکرد اول به ریسک

بازده

فرهنگ
وبستر
فرهنگ لغات

محاسبه است ميداند.

ريسك را احتمال كاهش

پیامد مورد انتظار
ريسك را هرگونه نوسانات
در هرگونه عايدي ميداند

درچمد يا اا دست دادل

بازده تحق یافته

سرمايه تعريف ميكند

انواع تعریف
ریسک
گا تز

پاداشی است که سرمایه اراران در قبا انجام فعالیت سرمایه اراری ک
مینمایند و نیروی محرک سرمایه اراران جهت ایجاد انگیزه می باشد.

ه وب

سرمایهگذاری

گ لب

هر پديدهاي كه وتوانكد نت جكه
حاصك اا چن ككه سككرمايهگرار
انتظكار دارد را منحكرس سكااد
ريسك مينامد

اوال چ ني

بازده مورد انتظار

هنگامی کاه پااداش یاک سارمایه
می شاود و
اراری واق شده ک
به دست می آید به آن بازده تحق
یافته اطالق می اردد.

ريسك را وا دو واژه خطر -فرصت معنا مينمايد
Dr. A Varzeshkar 2021
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مقیاسهای سنجش ریسک
سنجش ریسک
مقیاس های ریسک نامطلوب

مقیاس های نوسان

مقیاس های حساسیت

نیم واریانس

واریانس

ضریب بتا

نیم انحراف معیار

انحراف معیار

دیرش

ارزش در معرض ریسک

نوسان تصادفی
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سیر تحول و تطور محاسبه ریسک
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محققین  /سال

ابزار

تحلیلگران سال
1900

ترازنامه

هری مارکویتز
در سال 1952
داد ،کاتل و گراهام
در سال 1962
ویلیام شارپ در سال
1962
(شاگرد هری مارکویتز)

ریزش مورد انتظار

ضریب تغییرات

مقیاس های طیفی ریسک

ریسک متریکس

78

تحدب

رونق نظریه قدیمی
ریسک نامطلوب در
سال  1970با پیدایش
ابر رایانه ها

مک کلی
وترستون در سال
1996
(مدیر موس ه جی.پی.موراان)
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حاشیه ایمنی

انحراف معیار را به عنوان شاخص پراکندگی،معیار عددی ریسک معرفی نمود

میزان ریسک را بر حسب حاشیه ایمنی (تفاوت قیمت بازار و ارزش واقعی اوراق بهادار) تعریف
و محاسبه میکنند.

شاخص بتا
(ضری ح اسیت)

تغییر یک متغیر وابسته به واسطه تغییر یک متغیر مستقل را بررسی می کند  .به عبارتی تغییر
نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار .

نیم واریانس و نیمانحرافمعیار

این معیار تنها بر بخش مخرب ریسک تمرکز دارد و در حقیقت نوسانات زیر سطح میانگین را
مورد محاسبه قرار میدهند.

دیرش و تحد
ارزش در معر
)(VaR

ری ک
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دو رویکرد کلی به ریسک
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رویکرد دوم به ریسک

توضیحات

واریانس و انحراف معیار

عبارت است از برآورد و تخمین پاداشی
که به موجب یک سرمایه گذاری احتمال
دارد نصیب سرمایه گذار گردد و سرمایه
گذار جهت دریافت آن بازده مورد نظفر
اقدام به فعالیت سرمایه گفذاری نمفوده
است.
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هر قدر میزان وام یا بدهی های یک شرکت بیشتر بود ،ریسک سهام شرکت بیشتر تخمین زده
می شد.

(اولین اراهه دهنده ری ک به صورت معیار عددی)

Managerial.ir

امکان وقاوع هار
پیامدی کمتار از
پیامد مورد انتظار

معیار دیرش را به عنوان مالک اندازهگیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت مطرح نمود و
بعدها تحدب را به عنوان شاخص دقیق تر برای محاسبه ریسک این اوراق معرفی کرد.
این معیار تمامی انواع ریسک را در یک عدد خالصه کرده و مقداری از سرمایه که در معرض
زیان قرار میگیرد را تعیین مینماید.
Dr. A Varzeshkar 2021
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تحلیل استراتژیک انواع سرمایه گذاران بر مبنای بازده و ریسک

بازده

زیاد

کم

Managerial.ir

SRPs
افزایش

سرمایه گذار جسور

سرمایه گذار ریسک پذیر

ریسک

سرمایه گذار ریسک گریز

اللهم صل علی محمد و آل محمد

(رفتار عقالیی)

سپرده گذار
کاهش
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