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 بازارهای مالی:

از افراد و واحدهایی که با  بازار مالی، بازار رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه

مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه)منابع( صورت می گیرد. واژه 

))بازارها(( به صورت جمع به کار برده شده است، و این بدان معنی است که بازارهای مالی بسیار متنوع 

 و افراد بسیاری است. و متعددی وجود دارد که هر کدام در بر گیرنده موسسات

 :انواع بازارهای مالی

 بازار پول و سرمایه (1

 بازار اولیه و ثانویه (2

 بازار بورس و فرابورس (3

 : )بازار مالی از نظر سر رسید ابزار مورد معامله(بازار پول و سرمایه (1

 در بر می گیرد. بازار مطالبات کوتاه مدت )حداکثر تا یکسال( رابازار پول،  بازار پول:

بازار سرمایه، نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. در این بازار نیازهای بلند  سرمایه: بازار

 مدت )معموالً بیش از یکسال( تامین می شود.

 :)بازارهای مالی از دید عمر ابزار مورد معامله(بازار اولیه و ثانویه (2

کنندگان و سر مایه گذاران( دارایی های مالی را مستقیماً از منابع شرکت کنندگان در بازار )پس انداز بازار اولیه: 

روش بهترین کوشش،  -2روش تعهد شرکت  -1روشهای عرضه سهام در بازارهای اولیه:  اولیه آن خریداری می کنند.

 می باشد.

 افته اند صورت می گیرد.بازاری است که در آن معامله بر روی اوراق بهادار موجود، که قبالً انتشار ی بازار ثانویه:

 بازار داللی می باشد. -3بازار کارگزاری  -2بازار مزایده )حراج(  -1اشکال بازار ثانویه: 

 :)بازارهای مالی از بعد قانونمندی وانضباط نظارتی(بازار بورس و فرا بورس (3

ه در ، ککی مشهود می باشدبورس اوراق بهادار  بازاری ، سازمان یافته و شامل تشکیالت فیزیبازار بورس)رسمی(: 

بورس نیویورک  آن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت، تحت ضوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرار می گیرد.

 بزرگترین بورس سازمان یافته دنیا است.
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در زبان فرانسوی به معنای کیف پول است. عالوه بر این، چنین بیان شده  (Bourse) واژه بورس واژه بورس:

واندر بورس زندگی می کرده که ” که در اوایل قرن پانزدهم میالدی در شهر بروژ بلژیک مردی به نام است 

صرافان شهر در مقابل خانه او به داد و ستد کاال و اوراق بهادار می پرداختند. از این رو بعدها به کلیه مکان هایی 

 .گرفت، بورس گفته شد که داد و ستد پول، کاال و اسناد مالی و تجاری در آن صورت می

 

 تاریخچه بورس در جهان و ایران:

میالدی اولین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، در شهر آنورس کشور بلژیک  1۶۴۱سال  تاریخچه بورس در جهان:

تاسیس شد. اما رسمیت بورس اوراق بهادار با انتشار سهام کمپانی هند شرقی هلند در اوایل قرن هفدهم میالدی 

میالدی در بورس آمستردام هلند شکل گرفت. البته کمپانی هند شرقی اولین شرکت سهامی به  1۴۱2ل یعنی سا

در روسیه ایجاد  (muscovy) ”ماسکوی“میالدی با نام  1۵۵3آید، بلکه اولین شرکت سهامی در سال شمار نمی

 شد.

باز می گردد. ولی بورس ایران و 131۵ریشه ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال  تاریخچه بورس در ایران:

 اندازی شد.راه 13۶۴تهران درسال 

 تابلوهای بورس اوراق بهادار تهران:

 تابلوی اصلی بازار اول .1

 تابلوی فرعی بازار اول .2

 تابلوی بازار دوم)تابلوی غیر رسمی( .3

میلیارد ریال، حداقل  حداقل سرمایه ثبت شده دویستسهامی عام،  :معیار پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول. 1

و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی  وحداقل تعداد سهامداران هزار نفر درصد 2۱سهام ثبت شده شناور 

 است. درصد 3۱

میلیارد ریال، حداقل سهام  صدحداقل سرمایه ثبت شده سهامی عام،   :بازار اول فرعیمعیار پذیرش در تابلوی  .2

 2۱و نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی نفر  0۵۱درصد وحداقل تعداد سهامداران  1۵ثبت شده شناور 

 است. درصد
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یال، میلیارد ر سیحداقل سرمایه ثبت شده سهامی عام،  :دوم)تابلوی غیر رسمی(معیار پذیرش در تابلوی بازار  .3

نسبت حقوق صاحبان سهام به کل و  نفر 2۵۱حداقل تعداد سهامداران  درصد و 1۱حداقل سهام ثبت شده شناور 

 است. درصد 1۵دارایی 

بازار اوراق بهادار جدیدی که با هدف پوشش خالء موجود در بازار سرمایه تشکیل شده و دارای بازار فرا بورس: 

 .کارکردهای مختلفی است

قانون بازار اوراق بهادار ایران)مصوب آذر ماه  22ماده  شرکت فرابورس ایران در اجرای تاریخچه فرابورس در ایران:

 به ثبت رسید. 1320( و پس از اخذ مجوز از شورای عالی بورس در آبان سال 132۶

  انواع بازار فرا بورس:

 اول بازار .1

 بازار دوم .2

 )بازار عرضه(بازار سوم .3

 بازار پایه .4

 بازار شرکتهای کوچک و متوسط .5

 بازار ابزارهای نوین مالی .6

حداقل سهام ثبت شده شناور میلیارد ریال،  دهحداقل سرمایه ثبت شده عام،  سهامیبازار اول: رایط پذیرش ش.1

  ، زیان انباشته نداشته باشد.نفر 2۱۱حداقل تعداد سهامداران  درصد و 1۱

 و ... باغمیشه، شهرسازی و خانه سازی  مانند: بیمه سامان، بیمه پاسارگاد، بانک سرمایهشرکتهای پذیرفته شده 

میلیارد ریال، حداقل سهام ثبت شده  یکحداقل سرمایه ثبت شده عام،  سهامی.شرایط پذیرش بازار دوم: 2

الیحه قانونی اصالح قسمتی  1۶1تأسیس آن گذشته و شرکت مشمول ماده یک سال از حداقل  ،درصد  ۵شناور 

  .از قانون تجارت باشد

 ا و...صنایع بهداشتی ساینشرکتهای پذیرفته شده مانند: شیر پاستوریزه پگاه فارس، نفت ایرانول، بهمن دیزل، 

برای انجام معامالت عمده  بازار عرضه محلی ایمن، شفاف وسودمند :)بازار عرضه(.شرایط پذیرش بازار سوم3

ند. برای انجام معامله تابلوهای غیر رسمی، اوراق بهادار است که امکان یا شرایط پذیرش در فرابورس را ندار

 شرکتهای سهامی )عام، خاص، تعاونی و... ( ، حق تقدم سهام می تواند مورد معامله قرار گیرد.  
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شرکتهای  قانون برنامه پنجم توسعه، باید کلیه امور مربوط به 99در راستای اجرای  تبصره ب ماده :  . بازار پایه4

شرکتهای درج شده در بازار پایه الزامی به ارائه بودجه ندارند و  سهامی عام از طریق بازار سرمایه صورت گیرد.

 تنها صورتهای مالی ساالنه و میان دوره را منتشر می کنند.

 درج شده در بازار پایه در سه دسته طبقه بندی می گردد: شرکتهای

برنامه  99رخواستی مبنی بر پذیرش ندارند و به دلیل الزام قانونی ماده شرکتهایی که دبازار پایه الف:  .1

 .، کارگزاران بورس کاالی ایرانفرابورس ایران پنجم توسعه ایران بایستی در بازار پایه درج گردند. مانند:

بازار پایه ب: شرکتهایی که نزد سازمان بورس ثبت شده اند، اما شرایط پذیرش ندارند)سهامی عام  .2

 بازرگانی آهن و فوالد میالد. ، توسعههستند(. مانند: اعتباری توسعه

شرکتهایی که به دلیل از دست دادن شرایط بورس یا فرابورس از بازار مربوطه لغو پذیرش بازار پایه ج:  .3

 شوند، در بازار پایه درج می گردد.می 

 

سازمان بورس، فرابورس و سازمان صنایع تفاهمنامه همکاری سه جانبه بین  بازار شرکتهای کوچک و متوسط: .5

، حتی اگر زیان ده باشند، در صورت میلیون تومان 1۱۱حداقل سرمایه مورد پذیرش  کوچک و شهرکهای صنعتی.

حمایت از شرکتهای کوچک و دانش بنیان. مانند: شرکت پترو صنعت  ارائه چشم انداز روشن از سودآوری.

 ، گز سکه.گامرون

 : نوین مالیبازار ابزارهای  .6

 صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان -1 این ابزار ها عبارتند از:

 ( ETFصندوق سرمایه قابل معامله) -2                            

 (VCصندوق جسورانه ) -3                            

 صکوک -۶                            

 د خزانه اسالمیاسنا -۵                           

 تسهیالت مسکن -۴                           

 بازار های دارایی های فکری -0                          
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بازار های مالی در واقع واسطه های مالی هستند که انتقال وجوه را  نقش بازار های مالی در رشد و توسعه اقتصادی:

کی از مهمترین زیر بناهای اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در توضیح نهادهای مالی به عنوان ی انجام می دهند.

بهره وری سرمایه و در نتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهره وری باالتر 

مازاد  خانوارها  انتقال وجوه -1)سرمایه است تا تاثیر بر افزایش حجم سرمایه. نظام مالی با کارکردهایی مهم اقتصادی

ایجاد شرایط برای  -۵افزایش نقدشوندگی وکاهش ریسک  -۶تخصیص بهینه سرمایه  -3تجهیز بیشتر پس انداز -2

موجب کاهش هزینه معامالتی و بهبود تخصیص منابع و در  کمک به فرآیند کشف قیمت ها( -۴مدیریت ریسک 

 نهایت رشد اقتصادی می شوند.

 بازارهای مالی:عوامل موثر بر کارآمدی 

عالوه بر تخصیص بهینه منابع،  توسعه نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی: .1

سبب افزایش کارایی عملیاتی و اطالعاتی می شود. بعالوه کسب سودهای منطقی برای 

 سرمایه گذاری، متناسب با پذیرش با ریسک می شود.

اطالعات مربوط به وضعیت شرکت بطور کامل و بدون تاخیر   :بهبود سیستم های اطالعاتی .2

دارای درجه نقدینگی باالیی  چنین بازارهاییبه دست متقاضیان و سرمایه گذاران برسد و 

 .هستند

 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی .3

تنوع ابزارهای مالی از یک سو، گزینه های مختلف سرمایه  :تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی .4

گذاری را در اختیار دارندگان وجوه بازار قرار می دهد و از طرف دیگر شیوه های تامین مالی  

 شرکتها را تنوع بخشیده و تامین مالی پروژه ها را تسهیل می کند.

 

 های سهام در بورس جهان: شاخص

 ،می ترین و شاید معروفترین شاخص قیمت سهام در جهانقدی :شاخص قیمت سهام داوجونز (1

..                            از نوع شاخص قیمتی بی وزنی
𝐴𝑃𝑇

𝐴𝑃۱
 *𝐼𝑇= 𝐼 ۱   

  .شرکت بزرگ ۵۱۱شاخص وزنی بر اساس ارزش بازار برای :  S&Pشاخص های  (2

                                                                                                                 
𝑀𝑉𝑇

𝑀𝑉۱
    *𝐼۱    =𝐼𝑇 
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 . شرکت تراز اول لندن 1۱۱بر اساس روش میانگین موزون و شاخص بورس لندن:   (3

شاخص ترکیبی کلیه سهام عادی در تالر اول بورس توکیو برای  :شاخص قیمت بورس تو کیو (4

  گروه صنایع موجود در بورس. 22

شرکت عمده ژاپن توسط یکی از  22۵مبین تغییرات بهای سهام  شاخص قیمت سهام نیکی: (5

 روزنامه های مالی ژاپن.

 شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران:

 موزون بودن، جامع بودن، در دسترس بودن. :(TEPIXکل قیمت سهام)شاخص  (1

 

                                               1۱۱ * 
∑ 𝑃𝑖𝑡𝑞𝑖𝑡𝑛

𝑖=1

𝐷𝑡
          =𝑇𝐸𝑃𝐼𝑋𝑡 

   شاخص کل قیمت به تفکیک تابلوی اصلی و فرعی (2

شیوه تعدیل  TEDPIXو  TEPIXتنها تفاوت میان (: TEDIXشاخص بازده نقدی و قیمت) (3

 آنهاست. 

                                              1۱۱  *
∑ 𝑃𝑖𝑡𝑞𝑖𝑡𝑛

𝑖=1

𝑅𝐷𝑡
          =𝑇𝐸𝐷𝑃𝐼𝑋𝑡 

 

 بیانگر سطح عمومی بازده نقدی پرداختی شرکتها. :(TEDIXشاخص بازده نقدی) (4

 شاخص قیمت به تفکیک هر صنعت (5

  ISICصنعت طبقه بندی بر اساس روش  3۴تفکیک شاخص صنعت:  (6

 شاخص مالی (7

 شاخص شرکت (8

 شناسایی شرکتهای ممتاز یا دارای موقعیت برتر بر پایه(: TX-55شرکت برتر) 55شاخص  (9

. وضعیت شرکت از 3. میزان تاثیرگذاری شرکت بر بازار یا سهم 2قدرت نقدشوندگی سهام  .1

 .نظر برتری نسبتهای مالی
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رار قیمتها تحت تاثیر اطالعات ق در بازار کارا پرتفولیو با فرضیه بازار کارآرا:ارتباط تئوری 

گرفته و با اندکی نسبت به افشای اطالعات عکس العمل نشان می دهند.قیمت ها دارای گام تصادفی 

هستند. احتمال کسب بازده غیر عادی وجود ندارد و پایداری قیمتها بیشتر است، لذا در این بازار 

دی موفق هستند که با استفاده از تکنیک های علمی و مهندسی مالی بتوانند بهترین سرمایه افرا

رتفوی تئوری پ فرضیه بازار کارا بعنوان زیر بنا )اساس(گذاری )پرتفوی( را انتخاب نمایند. در نتیجه 

 است.

 انواع کارایی:

 ارند.بر قیمتها می گذ خود را تاثیراطالعات گذشته و حال : کارایی ضعیف .1

 بر قیمتهای سهام اثر می گذارد. اطالعات گذشته، حال، و آیندهکارایی نیمه قوی )نیمه ضعیف(:  .2

اطالعات گذشته، حال، آینده و محرمانه بر قیمتهای سهام اثر می گذارد. در واقعیت چنین کارایی قوی:  .3

 کارایی وجود ندارد.

 :پرتفوی()شیوه های مدیریت انواع مدلهای مدلهای انتخاب پرتفوی

 .مدل ماکویتز1

 عاملی )تک عاملی، چند عاملی( های. مدل2 

 ( APT,CAPMتعادلی ) های. مدل3 

 

  مدل مارکویتز: .1

هری مارکوئیتز مدل اساسی پرتفلیو را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری مدرن پرتفلیو  19۵۱در سال 

یان ایجاد تنوع را به صورت روش علمی بمارکوئیتز ، اولین کسی بود که مفهوم پرتفلیو و  قرار گرفت.

با ارائه روش اندازه گیری ریسک پرتفلیو به محاسبه ریسک و بازده مورد انتظار  مارکوئیتز کرد .

مفهوم پرتفلیوی کارا را مطرح کرد که به معنای ترکیب مطلوب اوراق  مارکوئیتز پرداخت.پرتفلیو 
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ای نرخ بازده مورد انتظار پرتفلیو و حداقل کردن بهادار به نحوی است که ریسک آن پرتفلیو در از

نبال سرمایه گذاران منطقی به د ریسک پرتفلیو در این سطح بازده ،پرتفلیوی کارا را مشخص کنند.

پرتفلیوهای کارا هستند زیرا این گونه پرتفلیوها باعث حداکثر شدن بازده مورد انتظار برای سطح 

 بازده مورد انتظار معینی می شود. معینی از ریسک ،یا حداقل ریسک برای

 مفروضات اساسی مارکوئیتز :

 سرمایه گذاران بازده را مطلوب دانسته و از ریسک گریزان هستند. •

 در تصمیم گیری منطقی عمل می کنند. •

 تصمیم گیری هایی اتخاذ می کنند که باعث حداکثر کردن بازده مطلوب آن ها می شود. •

 است. ریسکو بازده مورد انتظار نکته : مطلوبیت سرمایه گذاران تابعی از 

 :بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار

                                                   

 :ریسک یک اوراق بهادار
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 :بازده مورد انتظار پرتفلیو 

  

 

 :ریسک پرتفلیو

 

 
 

 : تعیین پرتفلیو کارا
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بعد از تعیین پرتفلیوی کارا از طریق مدل مارکوئیتز ،سرمایه گذاران باید از : انتخاب یک پرتفلیو بهینه

میان این مجموعه پرتفلیوی کارا،یک پرتفلیو مناسب را انتخاب کنند. مدل مارکوئیتز ،یک پرتفلیوی 

منحنی مشخص می کند  بهینه را مشخص نمی کند بلکه مجموعه ای از پرتفلیوهای کارا را بر روی

رکیب برای انتخاب یک تکه همگی با توجه به ریسک و بازده مورد انتظار ،پرتفلیوهای بهینه هستند. 

 بی تفاوتی ریسک و بازده مورد انتظار ،که انتظارات فردی سرمایه گذاران را پوشش دهد ،از منحنی

 .استفاده می شود
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 معایب مدل مارکویتز:

 محاسبات پیچیده -1

 ریسک کلی در نظر گرفته می شود. -2

 تغییرات بازده نسبت به بازده میانگین به عنوان عامل ریسک محاسبه می شود. -3

 :مزایای مدل ماکویتز

 .کاراترین ابزار برای انتخاب پرتفوی بهینه-1

 .مفهوم پرتفلیو و ایجاد تنوع را به صورت روش علمی بیان کرد -2

 

 عاملی: هایمدل .2

راه حلی برای مشکالت توسط ویلیام شارپ ارائه شد. :(SIM -شاخصی ل تک عاملی)تکمد .أ

بازار  شاخصدر آن وجود دارد آن هم  محاسبات مدل مارکوئتز . فقط یک عامل ریسک

است. ریسک و بازده مستقل از هم نیستند بلکه بازده تابعی از ریسک است و معمواًل در 

انتخاب پرتفوی بهینه هر چقدر تنوع بخشی بیشتر باشد. در آن صورت ریسک غیر 

 β سیستماتیک حذف شده و ریسک باقیمانده به عنوان ریسک سیستماتیک می باشد.

بیشتر باشد، ریسک سیستماتیک  βدر میزان عامل ریسک سیستماتیک است. هر چق

 بیشتر است.

𝑅𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑀 + 𝑒𝑖 
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 ادن تاثیراتیبرخی از محققین سعی کرده اند با دخالت د مدل چند عاملی )چند شاخصی(: .ب

واضح ترین مثال از این تاثیرات غیر  مدل های چند شاخص را ارائه کنند. ،جدا از تاثیر بازار

مدل چند شاخص بهتر از مدل تک شاخص عمل می کند برای  است.بازار ،عامل صنعت 

اینکه در این مدل برای تعیین روابط میان بازده سهام از اطالعات بیشتری استفاده می شود 

 در نتیجه مدل چند شاخص در میان دو مدل مارکوئیتز و شارپ قرار میگیرد.

 

𝑅𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖1𝐹1 + 𝛽𝑖2𝐹2 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑙𝐹𝑙 + 𝑒𝑖 
 

 

 

 

 (:APT,CAPMمدلهای تعادلی ) .3

I. تئوری بازار سرمایه(مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای-CAPM:)  تئوری بازار سرمایه

رمایه، هدف تئوری بازار س زمانی شروع می شود که تئوری پرتفلیو مارکوئیتز پایان می پذیرد.

تئوری بازار سرمایه،  ارائه مدلی است که بتواند دارایی های ریسک دار را قیمت گذاری کند.

بر مبنای تئوری پرتفلیو مارکوئیتز استوار است و فرض می شود که هر سرمایه گذاری، طبق 

مدل مارکوئیتز سعی در تنوع بخشیدن پرتفلیو خود دارد و با توجه به ترجیحات ریسک و 

 بازده خود جایی را بر روی مرز کارایی انتخاب می کند.

 : مفروضات تئوري بازار سرمايه •

 است.افق زمانی یکسان یک دوره ای   (1

 ( وام گرفته و یا قرض دهند.RFتمامی سرمایه گذاران می توانند با نرخ بازده بدون ریسک) (2

 .معامالت نداریمهزینه   (3

 نداریم.مالیات  (۵

 تورم وجود ندارد. (۴
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                                                 .است و رقابتی بازار رقابتی (0

 بازده مورد انتظار هر پرتفلیو صرف ریسک +  نرخ بدون ریسک  =                         

E(𝑅𝑃)= RF + βi [E(RM ) –RF] 

ii. بیتراژرمدل قیمت گذاری آ(APT): مدل است. این مدل توسط راس ارائه شدهAPT  بر

ه فروختقانون قیمت واحد استوار است.طبق این قانون دو دارایی با قیمتهای متفاوت نمیتوانند 

           Ri=E(Ri)+βi1f1+βi2f2+….+βinfn+ ei شوند.

 

فرصت آربیتراژ هنگامی ایجاد می شود که ما بتوانیم با سرمایه صفر بدون تحمل  فرصت آربیتراژ:

قیمت دارایی همزمان  در دو  ی نسبت به حالت قبل بدست آوریم یاریسک اضافی یک بازده مازاد

 و هدف این است که از اختالف قیمت استفاده شود. متفاوت باشدبازاری که خریدوفروش  میشود 

تراژ در کوتاه مدت یفرصت آربتراژ در بازارهایی که  کارایی ضعیف است وجود دارد. فرصت آرب

 و عدالت را در بازار از بین می برد. و به تعادل می رسد ایجاد

 

 

 

 

 

 

 

R p=181                        R'p=191  

 ارزش پرتفوی:

V=∑
𝐶𝐹𝑖

(1+𝑅)𝑛 +
𝑉(𝐸𝑛𝑑)

(1+𝑅)𝑛 

1 

2 

3 

4 
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خط بازار :( در هنگام وجود فرصت آربیتراژSML)بازار اوراق بهادارنحوه ایجاد تعادل در خط 

این (معیارمهمی برای اوراق بهاداراست ودرحال تعادل همه اوراق بهادارروی SML)اوراق بهادار

بازده موردانتظارموجودبرروی نمونه  میتواند برای تعیین رابطه ریسک و SML .خط قرار بگیرند

ای ازاوراق بهادار تطبیق داده شود بنابراین ازطریق بازده موردانتظار بااستفاده از تجزیه و تحلیل 

زیر ارزش ذاتی است  یا باالی ارزش  یا اوراق بهادارآبنیادی سرمایه گذاران میتوانند تعیین کنند 

 ذاتی.

 

چون با . رسم شده است دارای ارزش ذاتی پایین تری است  SMLباالتر از xاوراق بهادار •

توجه به ریسک سیستماتیک این اوراق بهادار,بازده مورد انتظار آن بیشتر از چیزی است 

است E(Rx)که سرمایه گذاران توقع دارند حداقل بازده مورد انتظار سرمایه گذاران برابر

است ا E(Rx')برابرxیل صورت گرفته بازده مورد انتظار اوراق بهادارولی طبق تجزیه وتحل

گر سرمایه گذاران این وضعیت رادرک کنند اقدام به خرید این اوراق می کنند افزایش 

تقاضا  باعث افزایش قیمت اینگونه اوراق می شود وافزایش قیمت باعث کاهش بازده شده 

                     وبه خط بازده اوراق بهادار می رسد.
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رسم شده وباتوجه به سطح ریسک سیستماتیک این  SMLپایینترازخطYاوراق بهادار •

سرمایه گذاران برای  SMLاوراق بهادار بازده مورد انتظار کافی را ارائه نخواهد کرد طبق 

فقط  Yبازده توقع دارند در حالی که بازده اوراق بهادار E  (Ry)به اندازه یYبهادار  اوراق

 Yاست اگر سرمایه گذاران این وضعیت رادرک کنند اقدام به فروش اوراقE(Ry') به اندازه

کاهش قیمت باعث  می کنند افزایش عرضه باعث کاهش قیمت این اوراق می شود و

 افزایش بازده شده وبه خط بازده اوراق بهادار می رسد.

در نتیجه تقاضا برای X'  Vبیشتر ازارزش  X  Vارزش  ،X Rبزرگتر از بازده 'R Xبازده  •

 کم می شود و E(R)بازدهباال می رود در نتیجه  Xخرید اوراق بیشتر می شود و قیمت 

از  کوچکتر'R Yبازده   به نقطه تعادل روی خط بازده اوراق بهادار می رسد. و بلعکس

وراق بیشتر ا فروشبرای  عرضهدر نتیجه Y  Vبیشتر ازارزش  Y'  V، ارزش Y Rبازده 

به نقطه تعادل زیاد می شود و  E(R)بازده می رود در نتیجه  پایین Yمی شود و قیمت 

 .روی خط بازده اوراق بهادار می رسد

 

  

 

اوراقی هستند که به خودی خود دارای ارزش نیستند و ارزش خود را از یک  اوراق مشتقه:

اگر دارای  می گیرند. (محصوالت کشاورزی و...قراردادهای مالی،سهام،  ،دارای پایه )اوراق بهادار 

 پایه زیاد یا کم بشود آن اوراق نیز زیاد یا کم می شوند.
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 انواع اوراق مشتقه:

   Forwardsقراردادهای آتی  (1

 Futuresپیمانهای آتی             (2

        Options                  ها اختیار  (3

 

ای در آینده در زمان مشخص و با نرخ مشخص )در معامله (:   Forwardsقراردادهای آتی ) (1

               بازارهای غیر رسمی(

معامله ای در آینده در زمان مشخص و با نرخ مشخص )در بازارهای  :(Futuresپیمانهای آتی) (2

               رسمی(

توافقی در معامله ای که حق خرید یا فروش یک دارایی را به قیمت (: Optionsاختیارها)     (3

                                   تاریخ مشخص یا قبل از آن اعطا می کند.

 مثال: 

                   

 

 

          اختیار فروش                                             

P3=1555                   p=755          1555-755=(355) 

 

 

p=855 

1555-655=(355)                                                                                                     

                                              

1555-855=155+55=(255)                                                                                       

 حق الزحمه اختیار                              

2 1 

3 

پیش بینی قیمت 

 ماه آینده ۴

 زیان احتمالی

 Aفرد 

 Bفرد 

 قیمت فروش توافقی

 زیان در صورت عدم استفاده از اختیار فروش

 فروش زیان با  استفاده از اختیار
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 .شده است 1۵۱باعث کاهش زیان پرتفوی به اندازه  مشتقه  اوراق  

 

 پرسشهای مهم:

 بازارهای مالی را تعریف کنید و انواع آن را تشریح نمایید. (1

 نقش بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصاد را شرح دهید. (2

 بازارهای مالی را نام ببرید وتشریح نمایید.عوامل موثر بر کارآمدی  (3

 شاخصهای معروف در بازار بورس ایران و بازارهای مالی بین المللی را بیان نمایید. (۶

 بازار فرابورس تعریف کنید و انواع بازارهای فرا بورس ایران را نامبرده و توضیح دهید. (۵

 را بیان نمایید. هینهبازار کارا را تعریف کنید و نقش آن را در انتخاب پرتفوی ب (۴

 مدل مارکویتز بهینه را به همراه مزایا و معایب آن تشریح نمایید. (0

مدلهای انتخاب پرتفوی )  شامل مدل مارکویتز، مدل عاملی، مدل تعادلی( را تشریح  (2

 نمایید.

تراژ توضیح نحوه ایجاد تعادل در خط بازار اوراق بهادار را در هنگام وجود فرصت آربی (9

 شکل(.دهید)همراه 

اوراق مشتقه را تعریف کرده و نقش آن را در مدیریت پرتفوی به همراه مثال  (1۱

 توضیح دهید.

 

 


