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 مقدمه  .1

 اقتصاد در بزرگ موجود و کوچک اندازهایپس طریق از منابع گردآوری در اساسی نقش سبب به مالی بازارهای

 مولد هایخشب در گذارینيازهای سرمایه و مصارف سوی به هاآن هدایت و مالی منابع گردش سازیبهينه ملی،

 انگيزه افزایش ملهج از اقتصادی توسعة بر اوراق بهادار بازار مثبت اثرات گيرند.می قرار توجه مورد اقتصادی،

 هاپردهس بسيج و تجهيز و نقدینگی ریسک تسهيل و ریسک گذاریریسک، قيمت کاهش طریق از گذاریسرمایه

 در نه وسعه نيافته،ت و یافته توسعه اقتصادهای تفاوت که اندعقيده این بر اقتصاددانان برخی که چنان واضح است

 که بازارهایی است. و گسترده فعال یكپارچه مالی بازارهای وجود در بلكه هایافته توسعه پيشرفته تكنولوژی

 بر هاآن که ریتأثي و سهام بازار ویژه به مالی بازارهای توسعه محرومند. سطح آن از نيافته توسعه کشورهای

جای  به قتصادیا رشد بر شگرفی تأثير نهایت در دارد، هاشرکت مالی تأمين روش و انتخاب هاشرکت مالی تأمين

 از ایحظهقابل مال حجم صنعتی، پيشرفته کشورهای مالی بازارهای نظير پيشرفته مالی گذارد. بازارهایمی

-سرمایه به اندازپس تبدیل کردن وانداز پس انگيزه بازارها این .دارند کنترل در را مربوطه اقتصاد مالی سرمایه

گيرند. می عهده بر اقتصادی رشد تسریع در نقش مهمی اینرو از و دارند عهده به سرمایه تشكيل هدف را با گذاری

-شكل جمع نای به که را اندازهاییپس باشد قادر که است نوآوری و کارآفرین خصوصی بخش چنين امری، الزمه

 از اقتصاد واقعی خشب بر تواندمی مالی بخش، عالوه به .کند تبدیل بارور و توليدی گذاریسرمایه به شودمی آوری

 .باشد نيز مؤثر گذاریسرمایه وری بهره افزایش طریق

 

 مالی  هایبازارتعریف  .2

ای مجموعهزیرتوان به عنوان با تقسيم کل سيستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می

 ص از طرفت مشخاز نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانين و مقررا

 یابد.و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضيان، جریان می انداز کنندگانپس

مثل  هاییاییمالی دار هایداراییشوند. های مالی مبادله میها داراییزارهایی هستند که در آنبازارهای مالی با

ر ی منتشهاها به ارزش توليدات و خدمات ارائه شده توسط شرکتسهام و اوراق قرضه هستند که ارزش آن

ت اقعی ماهيوهای اییقعی در این است که دارهای واهای مالی با داراییها وابسته است. تفاوت داراییه آنکنند

 ،روش سهامید و فمالک و مستغالت و وسایل منزل. در بازارهای مالی امكان خرا ،مانند اتومبيل فيزیكی دارند

 ردد.گای پایين فراهم میبا هزینه کنندگانکاال یا هر محصول قابل تبادلی برای مشارکت

ینگی در ش نقدبازارهای مالی چند صده اخير رشد قابل توجهی داشته و به طور مستمر در حال تكامل و افزای

مامی ر واقع تست. دند. وظيفه بازارها گردآوری خریداران و فروشندگان عالقمند به مشارکت در بازار اجهان هست

ارندگان د و ن()قرض گيرندگا بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بين جویندگان سرمایه

 )قرض دهندگان( هستند. سرمایه

 

 بندی بازارهای مالیطبقه .3

 .دنبندی شوطبقهسررسيد تعهدات مالی  یا دارایی براساس نوعممكن است  مالیهای بازار
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 بندی بازارهای مالی براساس نوع داراییطبقه

 ندی کرد:بتقسيم های زیرتوان بازار مالی را به دستهمی ،بندی بازارهای مالی براساس نوع داراییبا طبقه 

 :ع یا هر نو دهی شده است که با هدف خرید و فروش سهامبورس یا بازار سهام، یک بازار سازمان بازار سهام

 اوراق بهادار دیگری شكل گرفته است. 

 وند.شتد میس)اوراق قرضه( داد و  بازار اوراق بدهی: بازاری است که در آن ابزارهای با درآمد ثابت 

  كیا فيزییهای مالی معامالت ابزارهایی مبتنی بر داراییبازار ابزارهای مشتقه: بازاری است برای 

  

 اوراق بدهی سهام و بازار 

 قبيل این ندهصادرکن عهده به مبلغ ثابت یک به اوراق دارنده طلب دهندهنشان بدهی، از حاکی اوراق تمامی

 ورقه ادرکنندهص عهده بر متغير بدهی یک یا و سهم دارنده دهنده طلبنشان سهم ورقه مقابل، در .است اوراق

 بهره آن به دارنده است، خریدار دست در ورقه که مادامی کندمی تعهد قرضه ورقه صادرکننده. است سهم

 انتشار، مانز در سهم ورقه مقابل، در .مسترد نماید فرد به را مبلغ اصل سررسيد، در و کند پرداخت مشخص

 اصل داختبازپر برای تعهدی حتی و خریدار به مشخصی بازدهی جهت پرداخت گذار،سرمایه برای تعهدی هيچ

 کند.نمی سرمایه، ایجاد

 

 ابزارهای مشتقه

 .شوندعامله میم رسمی بازارهای در یا بورس از خارج بازارهای در که هستند مالی ابزارهایی ،همشتق ابزارهای

 مدیریت برای همشتق یابزارها شود. ازمی انجام بورس از خارج بازارهای در ابزارها، این معامالت از ایعمده حجم

 کليدی نقش رفتننظرگ در با دارند. متعددی مزایای مالی، ابزارهای سایر با مقایسه در و شودمی استفاده ریسک

 .نبوده است ذهن از دور اخير، هایسال در هاآن شدید رشد جهانی، اقتصاد در ابزارها این

  :گيرند، که عبارتند ازقرارداد مشتقه اصلی مورد معامله قرار میامروزه اوراق مشتقه در قالب چهار نوع 

  1قراردادهای آتی - 

  2قراردادهای سلف - 

  3قراردادهای اختيار - 

  4قراردادهای معاوضه - 

 

 آتی هایقرارداد

کاال با و با یک قيمت مشخص یک  کنند که در یک تاریخ مشخصقراردادی است که در آن دو طرف تعهد می

را مبادله نمایند. در این قرارداد دو طرف متعهد هستند که طبق ضوابط قرارداد عمل کنند.  کيفيت مشخص

خریدار معموال نگران است که قيمت کاال در آینده باال رود و فروشنده نگران است که قيمت کاال ثابت مانده یا 

های شدید قيمت کاال در گيرند و به نوعی نوسانورس انجام مییا ب پایين بياید. این قراردادها در بازارهای رسمی

                                                           
1 Futures 
2 Forwards 
3 Options 
4 Swaps 



 بررسی بازارهای مالی در ایران و جهان

 

5 
 

شود ولی هر دهند. در این نوع قرارداد، پول کاالی مورد معامله تا زمان تحویل پرداخت نمیآینده را کاهش می

جه تضمين ای به اتاق پایاپای به عنوان ودو طرف معامله جهت حسن انجام معامله هنگام عقد قرارداد، ودیعه

سپارند. برخی از قراردادهای آتی قابل معامله و واگذاری به دیگران در بورس )بازار دست حسن انجام قرارداد می

 .گيرنددوم( هستند. بنابراین این نوع قراردادها به عنوان ابزارهای سفته بازی نيز مورد استفاده قرار می

 

   سلف هایقرارداد

 )توافقی( و با یک قيمت مشخص مشخص کنند که در یک تاریخدو طرف تعهد می قراردادی است که در آن

 د که طبقهستن )توافقی( یک کاال با کيفيت مشخص )توافقی( را مبادله کنند. در این قرارداد دو طرف متعهد

مت ست که قياگران ضوابط قرارداد عمل کنند. خریدار نگران است که قيمت کاال در آینده باال رود و فروشنده ن

صورت  المیهای اس)خارج از بورس( در کشور کاال ثابت مانده یا پایين بياید. این قرارداد در بازار غيررسمی

 شود، یعنی تحویلگيرد. در این قراردادها کل مبلغ مورد معامله ابتدا به تحویل دهنده کاال پرداخت میمی

در شمار  معامالت سلف به نوعی .دهدو در سررسيد، کاال را تحویل می گيرددهنده کاال در ابتدا پول را می

جا که هایی وجود دارد. از آنگيرند. البته ميان معامالت سلف و قراردادهای آتی تفاوتقراردادهای آتی قرار می

اردادهای شده در قرشود، فاقد استانداردهای لحاظ معامالت سلف در اغلب کشورها در خارج از بورس انجام می

افقی ه صورت توبتوانند قرارداد را به نحو دلخواه و براساس نياز خود دو طرف معامله می ،آتی هستند. بنابراین

دو طرف  عه از هرن ودیتنظيم کنند. در معامالت آتی، اتاق پایاپای )نهاد تسویه( وجود دارد که مبلغی را به عنوا

طرف  هرکند، در حالی که در قرارداد سلف اتاق پایاپای موجود نيست و میدر هنگام عقد قرارداد دریافت 

عامالت يته مل است. قراردادهای آتی در بورس کاال، تحت مقررات و نظارت کمئومستقيما نسبت به دیگری مس

 .است، اما بازارهای سلف تحت مقررات و ضوابط خاصی نيستند

 

  اختیار هایقرارداد

   1الف( اختیار خرید

ر، این اختيا )خریدار اختيار خرید( پس از پرداخت مبلغی مشخص به فروشنده قراردادی است که صاحب اختيار

ص را با مشخ بورس(، دارایی رسمی ی)تعيين شده توسط بازار رسم کند که تا زمانی مشخصحق را پيدا می

ز ا امتياخریداری کند؛ این تنها یک حق یاگر بخواهد از فروشنده اختيار،  کيفيت مشخص با قيمت مشخص

، هيچ تعهدی دها نكرخرید است نه اجبار. فروشنده اختيار خرید تا زمانی که خریدار اختيار خرید حق خود را اجر

ارد که دد اجبار ر خریدر این قرارداد ندارد. زمانی که خریدار اختيار خرید حق خود را اجرا کند، فروشنده اختيا

ر ده اختيافروشن به عبارتی دیگر، خریدار اختيار خرید دارای یک حق است و. قرارداد انجام دهد تعهد را طبق

ی خرید تلق شود، این یک نوع تعهد احتمالی برای فروشنده اختيارخرید در زمان اجرای این حق دارای تعهد می

رود و فروشنده اختيار خرید فكر باال میکند که قيمت دارائی )خریدار( فكر می شود. صاحب اختيار خریدمی

 آید. کند که قيمت دارائی پایين میمی

 

 

                                                           
1 Call Option 
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  1ب( اختیار فروش

اختيار این  )خریدار اختيار فروش( پس از پرداخت مبلغی مشخص به فروشنده قراردادی است که صاحب اختيار

 خص با قيمتی مشخص )تعيين شدهدارایی مشخص را با کيفيتی مش کند که تا زمان مشخصپيدا می حق را

جبار. است نه ا بورس( اگر بخواهد به فروشنده اختيار بفروشد. این تنها یک حق یا امتيار فروشتوسط بازار رسمی

 دادقرار ر ایندفروشنده اختيار فروش تا زمانی که خریدار اختيار فروش حق خود را اجرا نكرده، هيچ تعهدی 

طبق  تعهد را رد کهندارد. زمانی که خریدار اختيار فروش حق خود را اجرا کند، فروشنده اختيار فروش اجبار دا

ن يار فروش در زمااخت فروشنده و است حق یک دارای فروش اختيار خریدار دیگر، عبارتی به  قرارداد انجام دهد.

شود. فروشنده اختيار فروش تلقی می احتمالی برای شود؛ این یک نوع تعهداجرای این حق دارای تعهد می

کند رود و فروشنده اختيار فروش فكر میکند که قيمت دارایی پایين می)خریدار( فكر می صاحب اختيار فروش

 رود. که قيمت دارایی باال می

 

   2قراردادهای معاوضه

ه از افع حاصل)توافقی(، دو دارایی یا من برای مدت مشخصن دو طرف متعهد هستند که آقراردادی است که در 

 و داراییارداد د)توافقی( به نسبت تعيين شده، معاوضه کنند. پس از سررسيد قر کيفيت مشخص دو دارایی را با

، نفت، گندم، طالتوانند فيزیكی مثل ها میگردد. این داراییها برمییا منافع این دو دارایی به صاحبان اوليه آن

ستند که هتعهد مچوب و غيره یا مالی مثل اوراق قرضه، مشارکت، وام و غيره باشند. در این قرارداد دو طرف 

 .گيرد)خارج از بورس( انجام می طبق ضوابط قرارداد عمل کنند. این قرارداد به صورت غيررسمی

 

 سررسید تعهدات مالیبراساس   بازارهای مالیبندی طبقه

 :دنشومالی از نظر سررسيد تعهدات مالی، به دو گروه عمده تقسيم میبازارهای 

 و خش خصوصیب مدت کوتاه وجوه تقاضای به پاسخگویی وظيفه که است مدت کوتاه وجوه : بازاربازار پول الف(

 که هستند قدینگین مازاد دارای یا واحدهای افراد اول درجه در بازار این دارد. فعاالن عهده بر را دولتی بخش

 قرار شاناختيار در ردیگ اقتصادی واحدهای نياز مورد منابع بانكی طریق سيستم از اندازکنندهپس عنوان به عمدتاً

 نياز رفع هتاقتصادی، ج واحدهای برای تسهيالت ایجاد پول، بازار رسالت ترینمهم ترتيب این به .گيردمی

 کوتاه اقالم عتبارا تأمين منظور به این اعتبارات باشد.می گردش در سرمایه تأمين نيز و مدت()کوتاه نقدینگی

 اهم گيرد.یم قرار استفاده مورد اقتصادی واحدهای تجاری نيازهای و مالی تنگناهای جبران ترازنامه، مدت

 :برشمرد زیر صورت به توانمی را پول بازار هایویژگی

 فرع و اصل بازپرداخت به نسبت اطمينان درجه بودن باال -

 بازارها این در مالی معامالت انجام سرعت -

 نقدینگی باالی درجه با ابزارهایی از استفاده -

 پولی سياست ابزارهای از استفاده با پولی مقامات کنترل اعمال -

 

                                                           
1 Put option 
2 Swap contracts  
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بازارهای مالی جهت خرید و فروش ابزارهای مالی نظير اوراق قرضه یا اوراق بازار سرمایه به : بازار سرمایه ب( 

تر از بازار شود. بازار سرمایه بزرگهای بدون سررسيد، اطالق میبهادار، با سررسيد بيشتر از یک سال و دارایی

گذاری واحدهای مختلف توليدی آوری و تامين منابع الزم جهت سرمایهپول است و اهميت بسزایی در جمع

 بازار ثانویه)بازار دست اول( و  بازار اوليه دسته دارد. بازار سرمایه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، خود به دو

 شود.)بازار دست دوم( تقسيم می

اولين بار در آن عرضه و بازار اوليه بازاری است که در آن سهام یک شرکت یا واحد اقتصادی برای  :بازار اوليه

شود. عایدی حاصل از عرضه این سهام منبعی در تامين مالی آن شرکت یا موسسه خواهد بود. از آنجا منتشر می

شود، فروشنده اوراق بهادار در حقيقت که در بازار اوليه، سهام برای بار نخست به خریداران و متقاضيان عرضه می

 د.همان ناشر اوراق بهادار خواهد بو

یک سهم در بازار اوليه، برای ادامه معامالت آن سهم بازار دیگری وجود خواهد  با اتمام عرضه اوليه بازار ثانویه:

و ستد اوراق منتشره در بازار اوليه و  داشت به نام بازار ثانویه؛ بنابراین بازار ثانویه به منظور ایجاد امكان داد

در این بازار است که طرفين معامله این امكان را پيدا است. ت نقدشوندگی آن، تشكيل شده افزایش قابلي

کنند که عالوه بر تجدید نظر در اوراق خریداری شده، با خرید و فروش دوباره یا چندباره، تعداد آن را افزایش می

دودیتی ه در بازار ثانویه محلو یا کاهش دهند و یا اوراق دیگری در سهم دیگری تهيه نمایند. دفعات انجام معام

ها، ن مالكيت آنشود تا نقدشوندگی ابزارهای مالی با جابجا شدندارد، این ویژگی بازار ثانویه است که موجب می

 کند.قدرت بيشتری پيدا

 

 کارکردهای بازار مالی .4

 اندازها و تخصیص بهینه منابع )انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی(جذب و تجهیز پس 

امل شطور کلی اقتصادی نقش اساسی بخش مالی اقتصاد است. واحدهای اقتصادی بهانتقال وجوه بين واحدهای 

ور گذاری هستند. نقش بازارهای مالی این است که این دو گروه مزبانداز و واحدهای سرمایهواحدهای دارای پس

واجه مز به واحدهای انداکه وجوه از واحدهای دارای مازاد پسرا به یكدیگر نزدیک کند و راهكاری فراهم نمایند 

 انتقال وجوه فراهم آوردن امكانات و ین نقلبدیهی است که تأثير ا انداز انتقال یابد.با کمبود منابع یا کسری پس

مكان اشود که در صورت عدم وجود یا ضعف بازارهای مالی، مالحظه می ،گذاری مولد است. بنابراینسرمایه

 واهد داشت.وسيع وجود نخهای مولد در سطح گذاریتحقق سرمایه

 

 تعیین قیمت وجوه و سرمایه 

شود. بنابراین بازارهای مالی با تعيين قيمت سرمایه و قيمت وجوه و سرمایه نيز در بازارهای مالی تعيين می

طوری که قيمت کنند. بههای مالی کمک میریزیگذاری و برنامههای سرمایهگيریها را در تصميموجوه، بنگاه

ها ترتيب بنگاهتواند با بازده انتظاری ناشی از آن مورد مقایسه قرار گيرد و بدینسرمایه توسط بنگاه می بازاری

 هاست اختصاص دهند.ها باالتر یا مساوی هزینه سرمایه آنهایی که بازده آنگذاریسرمایه خود را به سرمایه

های گذاریشود، امكان مقایسه و ترجيح سرمایهن میبا استفاده از هزینه سرمایه که در بازار مالی تعيي ،همچنين

شود. اما فرآیند کشف قيمت در بازارهای مالی زمانی به درستی و به شكل مدت فراهم میمدت و بلندکوتاه

در این شرایط عرضه و تقاضای وجوه و سرمایه،  گيرد که شرایط رقابتی بر بازار حاکم باشد.عادالنه انجام می

کنندگان وجوه یعنی کند و قيمت تعيين شده توسط بازار بهترین راهنما برای عرضهن میقيمت را تعيي

https://bashgah.com/blog/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86/#Mall11
https://bashgah.com/blog/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86/#Mall11
https://bashgah.com/blog/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86/#Mall12
https://bashgah.com/blog/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86/#Mall12
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گيری وسيله تصميم پذیران خواهد بود. بدینگذاران و تقاضاکنندگان وجوه یا سپردهاندازکنندگان و سرمایهپس

 افت.ای به بهترین نحو تخصيص خواهد یبرای هر دو گروه آسان خواهد شد و منابع سرمایه

 

 انتشار و تحلیل اطالعات 

نمایند. انتشار و های منتشر شده منعكس مینمایند و از طریق قيمتبازارهای مالی، اطالعات را گردآوری می

دن ه دست آورشود تا جامعه منابع ناچيزی را به منظور بتجزیه و تحليل اطالعات توسط بازارهای مالی باعث می

تواند به تخصيص بهتر گذاری، میهای سرمایهدن کسب اطالعات درباره فرصتاطالعات هزینه کند. اقتصادی ش

 منابع منجر گردد.

 

 ستدها و تسهیل داد 

ها، تر شدن فعاليتتوانند موجب تخصصیدهند، میهای مبادالتی را کاهش میهای مالی که هزینهسيستم

کند، هزینه مبادالتی يز ادعا مین( 1779)طور که آدام اسميت نوآوری تكنولوژی و رشد اقتصادی شوند. همان

های مبادله کاال شود تا هزینهای همانند پول، باعث میوجود واسطه شود.تر شدن کارها میکمتر باعث تخصصی

ای نيز خود باعث کاهش این تر گردد. وجود نهادهای واسطهتر و روانتا حد زیادی کاهش یابد و امر مبادله ساده

 شود.م کار بهتر و در نتيجه کارآیی و رشد باالتر میها، تقسيهزینه

 

 توزیع خطر و مدیریت ریسک 

ل به اشتغا  کسکنند. در واقع ریبازارهای مالی عالوه بر تخصيص سرمایه پولی، خطرات اقتصادی را نيز توزیع می

شود. به یمتوزیع  تفكيک ووزیع اوراق بهادار از هم گذاری، از طریق ایجاد و تهای اقتصادی و سرمایهفعاليت

های اقتصادی اليتفع عبارت دیگر بازارهای مالی )بازار پول و سرمایه( در ابعاد وسيع ریسک افرادی را که در 

ستند، ه غيرمطمئن هکنندگان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازداندازبزرگ و پرمخاطره اشتغال دارند به پس

 کنند.ها توزیع میمنتقل و بين آن

گذاری رمایهسگذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در ازارهای مالی عالوه بر تفكيک ریسک اشتغال و سرمایهب

یابد که شود. کل ریسک به این علت کاهش میکنند. ایجاد تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک میمی

شود. بازارهای مالی ها جبران میگذاریهها توسط منافع ناشی از سایر سرمایگذاریزیان در بعضی از سرمایه

ها به قدرت ایینقدشوندگی، عبارت از سهولت تبدیل دار دهند.همچنين ریسک عدم نقدشوندگی را کاهش می

های مبادالتی و عدم تقارن اطالعاتی باعث کاهش نقدشوندگی شده های مورد توافق است. هزینهخرید در قيمت

به کاهش  ستدها و ل دادزارهای مالی از طریق انتشار و تحليل اطالعات و تسهيدهد. باو ریسک را افزایش می

 کنند.ریسک عدم نقدشوندگی کمک می

 رشد در مهم ازعوامل مقوله این وند برخوردار بيشتری نقدشوندگی از که آورندمی روی بازارهایی به گذارانسرمایه

 ایجاد بدون معامالت زیاد حجم درجذب بازار توانایی معنای به نقدشوندگی .شودمی محسوب بازارها توسعه و

 هایقيمت بين فاصله بودن اندک باال، نقدشوندگی با بازارهای هایویژگی از .است قيمت در شدید نوسانات

 در نقدشوندگی .شوندمی اجرا ایصرفه به مقرون روش به معامالت آن تبع به که است فروش و خرید پيشنهادی

 و دهدمی کاهش معامالتی هایهزینه و نوسان دامنه کاهش طریق از را گذارانسرمایه هزینه دوم، دست بازارهای

 .آوردمی فراهم را متنوع معامالتی هایاستراتژی با مختلف گذارانسرمایه به امكان دسترسی
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 که تشخيص فتگ توانمی وضوح به سرمایه، جذب در مالی بازارهای اهميت و اقتصاد در سرمایه نقش به توجه با

در  ،دارد. بنابراین رناپذی انكار تاثيری گذارانسرمایه اشتياق افزایش و ریسک کاهش در سرمایه بازارهای نوسانات

  .پردازیمسرمایه می بازار بررسی فصل بعد به
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 فصل دوم: بررسی بازار سرمایه
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 مقدمه .1

 وانداز پس رایندف با بسيار نزدیكی ارتباط بازار این است. سرمایه بازار اقتصاد، در مالی بخش اجزای از یكی

 کنند.می گذاریهبه سرمای اقدام اقتصادی واحدهای پيشرفته اقتصاد یک در دارد. گذاری و رشد اقتصادیسرمایه

 که گذاریرمایهس واحدهای به را اقتصادی مازاد واحدهای اندازهایپس که است پلی سرمایه بازار صورت این در

با  را گذاریسرمایه و اندازپس سرمایه، بازار شده، یاد فرایند طریق از دهد.انتقال می نيازمند هستند، آن به

 و اندازپس حجم طریق رشد از بازار، این در شده ایجاد سازوکارهای دیگر، طرف دهد. ازمی تالقی یكدیگر

 وضعيت ارتقای رد کارا سرمایه بازار یک خالصه ربه طو دهند. سرعت را اقتصادی رشد توانندمی گذاری،سرمایه

تمامی  رد است. توليد فرایند ماهيت اقتصاد، هر در سرمایه بازار وجود است. علت اساسی سهيم اقتصادی

 بازار عملكرد است. یمتك نيروی کار و سرمایه به انسان هایخواسته برآوردن برای خدمات و کاال توليد اقتصادها،

 ارایه با که ترتيب دینب نمایند. منتقل آینده به را خرید خود قدرت تا سازدمی قادر را هابنگاه و افراد سرمایه،

 گذاری قدرتهسرمای و اندازپس از حاصل درآمد دریافت و خود حال مصرف از پوشی و چشم سرمایه و اندازپس

مطالبات  فوری و جددم توزیع جدید، اقتصاد در سرمایه بازار نقش بنابراین، .دهند افزایش آینده در را خود خرید

 به .است رجیخا و داخلی نيز واحدهای و عمومی، بخش و خصوصی بخش ها،بنگاه و افراد بين آینده به کنونی

 بازار در ملكردهاع سایر از ترموارد مهم بسياری در هابنگاه حتی افراد و بين مالی منابع مجدد توزیع عالوه

 استقراض. اتكای و جدید، سهام توزیع نشده، توزیع سود سهام از اندتعبار هابنگاه مالی منابع است. سرمایه

در  مهمی قشن سرمایه بازارهای که معناست بدین هاشرکت توسط دین راه از تأمين مالی به نهایی و اساسی

 يازمندن مالی منابع که کمبود شرایطی در دارند. زمان طول در سرمایه تخصيص و سرمایه انباشت هدایت

 است، قرضه وراقا انتشار با مترادف جدید وجوه ها بهبنگاه اتكای است، استقراض راه از جدید گذاریسرمایه

از  مخارج، مالی تأمين یبرا سرمایه بازار از استفاده دهد.می تشكيل را سرمایه هزینه بازار استقراض، نهایی هزینه

اقتصادهای  غلبا در سرمایه بازار به هادولت اتكای .است مالی مبادالت هایشكل ترینمتداول و ترینقدیمی

 را تأمين خود هایهزینه از ایعمده بخش قرضه اوراق انتشار با هادولت که است جهت مهم این از تنها نه مدرن

 وام وسطت بازار در شده وجوه عرضه کل از عظيمی حجم هادولت که لحاظ این به بلكه نمایند،می مالی

 از كیی .ندارد را ویژگی این خصوصی بخش که درحالی است؛ اهميت حائز نيز کنند؛می جذب را دهندگان

 پرداخت در قصور از ناشی خطر از کشورها، ایمنی از بسياری اقتصاد در دولت بدهی اوراق بازار مهم هایویژگی

 مشابه اوراق نرخ ينتعي برای پایه نرخ عنوان به تواندمی دولتی اوراق بدهی بهره یا سود نرخ حال عين در است.

 اوراق را به الییبا بازدهی دولتی، بدهی اوراق نرخ با متناسب باید کنندگاناستقراض و کار رود به بازار در

 اصلی هدف است. خالص ثروت درحكم خصوصی بخش برای دولتی منتشره هایبدهی دیگر، طرف از بپردازند.

مینوظهور  ه ویافت توسعه کشورهای سرمایه بازار با ایران سرمایه بازار مقایسه وضعيت و شناسایی این فصل

 بازار ارزش سبتن ایه یا اندازه بازار سرم ،پایه بانک یا پایه بازار"جهت دستيابی به این هدف از معيارهای باشد. 

 به عنوان بهادار وراقا بازارارزیابی عملكرد  مقایسه و برای ،همچنين .استفاده شده است "داخلی ناخالص توليد به

 بورس، عضو هایشرکت تعداد شاملکه  بهادار اوراق بورس عملكرد ارزیابی هایشاخص ازبخشی از بازار سرمایه 

د استفاده باشنگردش سهام می و سرعت سهام بازار اصلی تعداد مبادالت سهام، شاخص سهام، جاری ارزش کل

 .است شده استفاده بورس جهانی فدراسيون در سایت موجود آمارهای از فصل این درشده است. 
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 بازار پایه یا بانک پایه .2

 تعریف ميان، این در باشد.می اقتصادی توسعه بحث مبين کشور یک هایدارایی از سودآور گيریبهره چگونگی

بر  نماید.می لوهج "نامحدود هایخواسته و نيازها تامين برای محدود منابع تخصيص علم "عنوان به اقتصاد علم

 همراه به خود برای ار اقتصادی توسعه هدف، این از گيریبهره با تا اندبوده تالش در همواره کشورها ،اساس این

 مبتال مسئله ترینحياتی و اولين عنوان به مالی تامين یافتگی، توسعه مسير در امروزه (.1383 گریگوی،(آورند 

 هستند منابع این جذب در بيشتری قدرت دارای که کشورهائی طوریكه، به است گذارانسرمایه و دولتمردان به

 .اندداده اختصاص خود به را دنيا اقتصاد از توجهی قابل سهم

 است بهتر باشد انکب محور بر اقتصادی نظام در مالی تامين که بوده مطرح موضوع این همواره اقتصادانان بين در

 که است بوده ویكردر این از متاثر بيشتر خصوص این در آمده عمل به هایتحقيق باشد؟ سرمایه بازار از متاثر یا

 سوی از نعتص به نقدینگی ترزیق چراکه دارند. تریتندی شيب با رشد اقتصادی پایه، سرمایه کشورهای عمده

-سرمایه هایفرصت و پروژه به نسبت اقتصاد از بخش این در مالی گرانتحليل حضور واسطه به سرمایه بازار

 وجود اسطهو به سرمایه بازار در که است مطلب این از متاثر مبحث این است. محک باالترین دارای گذاری

 از که گرددمی یقتزر گذاریسرمایه هایطرح از دسته آن به مالی منابع عملياتی، و تخصيصی، اطالعاتی کارآئی

 به توانندمی ذارانگسرمایه یكسو از ،اساسبراین باشند. برخوردار ریسک حداقل و بازده ميان قبولی قابل توازن

 سرمایه که مایندن کسب را اطمينان این بازار، این در کارآئی اصل نيز و سرمایه بازار در متخصص نيروی واسطه

 آنان سمت هب را توجهی قابل سود بعدی مراتب در و بوده امنی و مطمئن جایگاه در اول وهله در شده تزریق

  (.1388 مگينسون،(دهد می سوق

 این وارد علم ینا با گذارانسرمایه و است شده شناخته سرمایه بازار محور عنوان به ریسک و بازده تقابل اصل

 دنيا اقتصاد در داریبانك صنعت جدید نقش پایه، سرمایه نظام محور بر اهميت قابل موارد دیگر از شوند.می بازار

 که همانگونه است. یافته سوق سریع و نوین خدمات ارایه سمت به صنعت بانكداری جدید، رویكرد این در است.

 و گذارانپردهس به پرداختی نرخ ميان تفاوت کاهش سمت به جهان در صنعت این است، نمایان نيز 1نمودار  در

 به هابانک یگرد که است آن دهندهنشان خود مسئله این است. یافته سوق مالی تسهيالت گيرندگان از دریافتی

 دارانسهام از كیی عنوان به و شوندنمی معرفی هابخش سایر و صنعت به مالی منابع اصلی کنندگانتامين عنوان

 است. دهش واگذار سرمایه بازار به مالی( تامين(نقش  این چراکه گردند.نمی وارد گذارانسرمایه یا

 جهان در بانكی تسهیالت و سپرده نرخ میان تفاوت روند :1نمودار 

 
 منبع: بانک جهانی 

 

-6/0

-4/0

-2/0

0/0

2/0

4/0

6/0

8/0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Iran

World



 بررسی بازارهای مالی در ایران و جهان

 

13 
 

-ییدارا نسبت نمود؛ رذک بازار پایه یا بانک پایه نظام تمایز وجه عنوان به توانمی که ییهاشاخص ترینعمده از

 نسبت این ودشمی مشاهده 1جدول  و 1نگاره  در که گونهاست. همان کشور یک هایییدارا کل به بانكی های

 است آن دهنده نشان خود مطلب این دارد. قرار تریپائين مرتبه در توسعه درحال و یافته توسعه کشورهای در

 در پررنگی نقش بازار این و بوده باالتر هابخش سایر از سرمایه بازار نقش ایسرمایه هایداریی گيریشكل در که

 تسری نيز منطقه افر و منطقه بازارهای به و نبوده داخلی حوزه به محدود نقش این نماید.می ایفا مالی تامين

 این یافتگی توسعه لیاص عامل خود که است، المللیبين منابع از بيشتر کشورها از دسته این مالی تامين یابد.می

 است.  قيمت ارزان منابع به دسترسی واسطه به کشورها از قبيل

 (2015در کشورهای جهان )ها دارائی کل به بانكی هایدارائی نسبت: 1نگاره 

 
 

 منبع: بانک جهانی 

 

 کشورهای جهان در هادارائی کل به بانكی هایدارائی : نسبت1 جدول

 یبانك هایدارائی نسبت

 هادارائی کل به
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 5/8 9 3/9 1/10 1/10 3/10 5/11 4/10 برزیل

 7 19/7 7/6 5/6 4/6 1/6 6/5 6 چین

 2/7 1/7 9/6 7 7/6 1/7 7 3/7 هند

 - 8 3/8 2/8 1/8 6/7 3/7 3/6 کره

 11 6/11 9/10 1/12 7/11 3/12 5/12 1/12 ترکیه

 8/11 7/11 8/11 12 2/12 7/12 4/12 3/9 آمریكا

 - 3/12 2/15 8/16 2/17 7/17 16 8/11 امارات

 8/5 5/5 5/5 1/5 1/5 3/5 3/4 5/4 ژاپن

 5/10 10 6/9 4/9 9/8 4/9 9 1/8 مالزی

 3/6 6/5 3/6 5/5 1/5 4/5 4/5 4/4 بریتانیا

 منبع: بانک جهانی 
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 سرمایه بازار اندازه .3

 بانک محوریت اب کلی کشورهای طور به نماید.می تبعيت کشور هر اقتصادی هایسياست از سرمایه بازار اندازه

 هایسياست کشورها از قبيل این در و بوده سمت اقتصاد به هابانک از یافته سوق نقدینگی از متاثر بيشتر پایه

 نقدینگی تامين متس به یافتهتوسعه کشورهای شد اشاره که همانطور اما امروزه است. آنان اقتصاد سكاندار پولی

-می ترسهل و ترراحت را مالی تامين امر که است ذیل شرایط واسطه به مطلب هستند. این بازار سرمایه سوی از

 بهادار(: اوراق بورس سازمان(نماید 

 آنان  با طرح ریسک توزیع و گذارسرمایه عنوان به مالی کنندگانتامين مشارکت .1

 سررسيد در شده تامين مالی منابع سود و اصل پرداخت عدم .2

 بهادار اوراق سایر به شده تامين مالی منابع اصل تبدیل قابليت .3

 هابخش سایر در بانكی منابع از استفاده .4

 کشوری هایطرح مالی تامين در مرکزی بانک و دولت تعهدات کاهش .5

 

 کشورهای بيشتر و ستبرخوردار ا خاصی اولویت از شده ذکر موارد واسطه به سرمایه بازار از مالی تامين بنابراین

 که کشورهایی از دسته آن ميان این در دارند.برمی گام سرمایه بازار محوریت سمت به نوظهور و توسعه حال در

 (.1388 ربایند )عباسی،می کشورها سایر از اقتصادی در رشد سبقت گوی بوده زمينه این در پيشرو

-می عنوان معتبر اتو موسس نهادها در کشورها بندیطبقه در یافتگی توسعه معيار عنوان به سرمایه بازار اندازه

 ناخالص توليد هب بازار ارزش نسبت حاصل بازار سرمایه اندازه (. شاخص 1388بهادار،  اوراق بورس )شرکت گردد

 در و دارد رارق مرتبه باالترین در یافته توسعه کشورهای در معيار (. این1388 )عباسی، است کشور هر داخلی

 سيای مرکزیکشورهای اروپایی و آ در نسبت این است. رشد به رو اخير هایسال در حال توسعه در کشورهای

 سرمایه بازار ایتوسعه روند بودن راه از ابتدای نشان خود که است درصد 27 با برابر ایران در و درصد 53 با برابر

 .است آتی هایسال در کشور

 

 داخلی ناخالص تولید به بازار ارزش نسبت :2نمودار 

 

 
 منبع: بانک جهانی 

 

 

 

 

 

 

East Asia & Pacific 91.8

Europe & Central Asia 53.3

Iran, Islamic Rep. 27.4

Latin America & Caribbean 36.1

Middle East & North Africa 52.4

North America 148.6

South Asia 74.5

United States 151.8
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 (2015داخلی ) ناخالص تولید به بازار ارزش :2 جدول

 نسبت داخلی ناخالص تولید بازار ارزش بورس نام

 89/0 1،339،539،063،150 1،187،083،450،000 بورس استرالیا

 28/0 1،774،724،818،900 490،534،110،000 بورس برزیل

 73/0 2،073،542،978،209 1،516،216،710،000 بورس هند

 27/0 425،326،068،423 116،638،450،000 بورس ایران*

 19/1 4،123،257،609،615 4،894،919،120،000 بورس ژاپن

 89/0 1،377،873،107،856 1،231،199،760،000 بورس کره

 29/1 296،217،641،787 382،976،650،000 بورس مالزی

 65/0 646،001،866،667 421،060،070،000 بورس عربستان صعودی

 26/0 718،221،078،309 188،861،890،000 بورس ترکیه

 40/1 17،946،996،000،000 25،067،539،600،000 آمریكابورس 

 در نظر گرفته شده است  2014*برای ایران به دلیل عدم وجود داده سال 

 باشنددالر می میلیونمبالغ به 

 منبع: بانک جهانی 

 

 سرمایه بازار در مالی تامین .4

 مشارکت اوراق و رضهقاوراق  انتشار و سرمایه افزایش اوليه، های عرضهروش طریق از سرمایه بازار در مالی تامين

انون ق 44جرای اصل های دولتی و اسرمایه در فرایند تامين مالی از طریق واگذاری شرکت پذیرد. بازارمی صورت

مكان ا ،شفاف وابتی اساسی نيز پتانسيل باالی خود را به نمایش گذاشته است.  بازار سرمایه با ایجاد محيطی رق

 واگذار راییسهام یا دا ارزش کهطوری های بخش دولتی را فراهم کرده است. بهصفانه واگذاریکشف قيمت من

-بنگاه از (.3ل )جدو بنگاه است 48قالب  در ریال ميليارد 37،189 با برابر سازی سازمان خصوصی طریق از شده

 طریق از نگاهب 29ریال،  ميليارد 20،849 معادل ارزشی با طریق بورس و از بنگاه 12 سهام شده واگذار های

 ميليارد 2،982 دلمعا بنگاه از طریق فرابورس و با ارزشی 9ریال و  ميليارد 13،359 معادل ارزشی با مزایده و

است که  بوده لميليارد ریا 16،304خصوصی  بخش گذارانسرمایه ميزان سهم این از است. گردیده واگذار ریال

ازار بدهد که باشد. نگاهی اجمالی به آمار و ارقام سازمان خصوصی سازی نشان میدرصداز کل می 44درحدود 

 سبور ملكردع رد.ها داسرمایه توانایی تامين بخش بزرگی از منابع مالی مورد نياز دولت را از طریق واگذاری

 ميليارد 188,981 با برابر 1394 سال در هاشرکت سرمایه افزایش از محل مالی تامين بخش در بهادار اوراق

 يات بيشتر آورده شده است.ئبا جز 3 است که درجدول بوده ریال

 1394 سال در هاشرکت سرمایه افزایش محل از مالی تامین بخش در بهادار اوراق بورس : عملكرد3جدول 

 سال

 منابع تامین افزایش سرمایه

 افزایش سرمایه ) میلیون ریال(

مطالبات و آورده  )میلیون ریال(

 نقدی

سود انباشته و اندوخته ها و صرف 

 سهام

 

1394 

 

 

103،641،608 

 

85،339،840 

 

188،981،448 

 منبع: سازمان بورس اوراق بهادار
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 44 اصل هایسیاست راستای در سهام واگذاری روند :4جدول

 واگذاری نوع 
لغایت  1380

1385  
 درصد کل جمع 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386

 یا سهام فروش و عرضه

 عموم به دارائی

 متقاضیان

 47,1% 667،827 30،060 41،735 215،177 68،452 34،363 61،101 119،918 25،863 46،075 25،082 کشور عمومی درآمد فروش به از حاصل منابع اختصاص

 تدول از طلبكاران) ذینفعان فروش به از حاصل منابع اختصاص

 (افراد سایر
0 - 5،222 16،574 - 33،251 21،721 68،928 7،169 - 152،865 %10,8 

 57,9% 820،692 30،060 48،904 284،105 90،173 67،614 61،101 136،492 31،086 46،075 25،082 جمع

 دارائی یا سهام واگذاری

 مستقیم انتقال شیوه به

 ذینفعان به

 زا طلبكار حقوقی و حقيقی اشخاص به دارائی یا سهام انتقال

 دولت
2،308 24،536 29،586 12،675  45،157 40،281 133،252  7،129 294،923 %20,8 

 21,2% 300،804 - 2،573 35،267 - 23،995 - 105،929 17،602 88،031 27،407 عدالت سهام بابت دارائی یا سهام مستقيم انتقال

 42,1% 595،727 7،129 2،573 168،519 40،281 69،151 - 118،603 47،189 112،567 29،715 جمع

 100% 1،416،419 37،189 51،477 452،624 130،454 136،765 61،101 255،096 78،274 158،642 54،796 جمع کل

 سازیمنبع: سازمان خصوصی
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 بورس عضو هایشرکت تعداد .5

-2014) بررسی مورد دوره در. باشدمی بورس عضو هایشرکت تعداد بورس، عملكرد ارزیابی شاخص اولين

 هایکتشر تعداد .است داشته افزایشی روند بررسی کشورهای مورد در بورس عضو هایشرکت تعداد (2015

 .است شده داده نشان 5 شماره جدول در کشورهای منتخب بورس عضو

 منتخب کشورهای در بورس عضو هایشرکت تعداد :5جدول 

 2015 2014 کشور

 10،203 10،336 آمریكا

 اقیانوسیه-آسیا

 2،108 2،073 استراليا

 902 905 مالزی

 1،866 1،752 هنگ کنگ

 3،513 3،470 ژاپن

 1،081 995 شانگهای

 1،746 1،618 شن زن

 902 905 مالزی

 خاورمیانه -اروپا

 2،685 2،752 لندن

 1،068 1،055 8یورونكست

 228 236 عمان

 3،651 3،452 اسپانيا

 227 393 ترکيه

 619 670 آلمان

 254 257 روسيه

 276 270 سوئيس

 320 314 ایران

 

های منتخب اکثر کشور در بورس های عضوشرکت تعداد است، شده داده نشان 5 شماره جدول در که طورهمان

خود اختصاص  بيشترین رشد را بهدرصد  09/0در این ميان بورس شانگهای با روند افزایش را طی کرده است. 

در مقام ت. اس یافتهافزایش  2015در سال  1،081به  2014در سال  995از  نآهای تعداد شرکتداده است و 

 رخ بسيارو با ن دنباشبسيار کم میهای بورسی درایران تعداد شرکت ،در جدولایران با کشورهای منتخب  مقایسه

ال سشرکت در  320به  2014شرکت در سال  314ها از تعداد شرکتاست بطوری که  داشتهپایينی رشد 

     است. یافتهافزایش  2015

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Euronext NV is a European stock exchange seated in Amsterdam, Brussels, London, Lisbon and Paris 
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 سهام جاری ارزش کل .6

 تشرهمن سهام تعداد ضرب از حاصل که است بورس ارزیابی شاخص دومين سهام، روز ارزش یا جاری ارزش

-قيمت یا همنتشر سهام تعداد ميزان هر به .آید می دست ها بهآن جاری هایقيمت در بورس عضو هایشرکت

مورد  در شاخص این .دهدمی نشان را باالتری رقم سهام، جاری ارزش کل بيشتر باشد، سهام جاری های

 .است شده داده نشان 6 شماره جدول در منتخب کشورهای

 (میلیون دالر آمریكا) منتخب کشورهای در سهام جاری ارزش کل: 6جدول 

 2014 2015 

تغییرات 

به  2015

2014 

 2014 2015 

تغییرات 

به  2015

2014 

 آفریقا -خاورمیانه -اروپا آمریكا

BATS Global 

Markets 
13،163،133 14،217،128 8 BATS Chi-X 

Europe 
2،608،322 3،155،498 21 

 3/6 2،075،011 1،951،190 یورونكست 1/10 17،477،291 15،867،919 نيویورک

 8/5 1،554،273 1،468،441 آلمان 3/2 12،515،349 12،237،020 نزدک

 -3/9 997،458 1،100،325 اسپانيا -3/16 1،181،302 1،410،984 گروه تورنتو

 8/23 987،503 797،603 سوئيس -28 659،411 922،226 سایر

 9Nasdaq Nordic 721،465 754،340 6/4 6/5 46،050،483 43،627،035 مجموع آمریكا

 -23 436،927 567،610 عربستان صعودی اقیانوسیه -آسیا

 -3/18 1،210،404 1،482،871 سایر -1 798،760 806،673 استراليا

 4/4 11،171،414 10،697،827 مجموع -2/19 123،487 152،754 مالزی

 ایران 8/39 2،125،907 1،520،939 هنگ کنگ

 -9/46 8،837 16،671  7/1 5،542،635 5،449،132 ژاپن

     7/42 1،927،098 1،350،641 کره

     5/248 21،208،850 6،086،388 شانگهای

     5/229 19،562،383 5،936،489 شن زن

     -3/10 1،056،376 1،178،979 سایر

     1/126 53،524،844 23،671،675 مجموع

 

 (2015-2014دوره ) در را سهام ارزش جاری بيشترین آمریكا ،6شماره جدول در شده ارایه اطالعات براساس

 از اند.بوده مواجه بررسی مورد دوره در سهام جاری ارزش به رشد رو روند با نيز کشورها بيشترو  است داشته

 متأثر جاری سهام باالی ارزش اند، نموده تجربه را پایين تورم نرخ کشورها از دسته این دهه گذشته در که آنجا

 دوران این در شده عرضه سهام افزایش تعداد همچنين و بورس در شده پذیرفته هایشرکت تعداد افزایش از

کشورها بسيار کم بوده که یكی از دالیل آن تعداد کم  سایرارزش جاری سهام ایران در مقایسه با  .باشدمی

رشد  2015و  2014های سالو در  باشدهای پذیرفته شده در بورس و در نتيجه عرضه کم سهام میشرکت

و جایگاه بورس تهران و در زیر نمودار ده بورس برتر جهان از نظر ارزش بازار  را تجربه نموده است. 46منفی 

 2015در سال  تهران بورس با مقایسه در بورس جهانی فدراسيون عضو هایبورس بازار ارزش همچنين تغييرات

 قرار دارد. 49بورس تهران از نظر ارزش بازاری در رتبه  ترسيم شده است.

                                                           
9 Nasdaq Nordic describes the common offering from Nasdaq exchanges in Helsinki, Copenhagen, Stockholm, 

Iceland, Riga, Tallinn and Vilnius. 
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 بورس تهران جایگاه و ارزش بازار نظر از جهان بورس برتر ده : 3نمودار

 

 (2015) تهران بورس با مقایسه در بورس جهانی فدراسیون عضو هایبورس بازار ارزش تغییرات : 4نمودار 

 
 

 سهام تعداد مبادالت  .7

 عامالتم مبادالت نظر از بورس عملكرد مقایسه توسعه، حال در کشورهای در بورس ارزیابی شاخص سومين

 بازار فعاليت شگستر دهنده نشان باشد، بيشتر بورس در بهادار اوراق معامالت حجم چه هر .است بهادار اوراق

 2015ل هزار مبادله در سا 5،134،074کشورهای منتخب بورس شانگهای با . در ميان است سرمایه متشكل

هزار مبادله  9،060 رقم درصد به 28معادل  کاهشیایران با باالترین تعداد مبادله را به خود اختصاص داده است. 

  (.5و نمودار  7است )جدول  رسيده 2015در سال 

 

 

 

 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

WFE تهران

19 



 بررسی بازارهای مالی در ایران و جهان

 

4 
 

 تعداد مبادالت سهام: 7جدول 

 2014 2015 

 آمریكا

BATS Global Markets 2،024،994 2،359،896 

 104 - برمودا

BM&FBOVESPA S.A. 219،730 230،189 

 1،751،841 1،538،962 نيویورک

 1،797،193 1،734،590 نزدک

 272،587 275،688 گروه تورنتو

 51،861 42،458 سایر

 6،463،568 5،836،421 مجموع آمریكا

 اقیانوسیه -آسیا

 204،168 179،406 استراليا

 276،929 206،352 هنگ کنگ

 773،459 638،018 ژاپن

 1،772،054 1،140،518 کره

 1،862،493 1،706،181 بورس ملی هند

BSE India Limited 387،045 388،498 

 5،134،074 1،590،878 شانگهای

 4،655،649 1،712،970 شن زن

 442،836 441،026 سایر

 15،510،161 8،002،395 مجموع

 فریقاآ -خاورمیانه -اروپا

BATS Chi-X Europe  418،339 548،558 

 228،601 184،828 یورونكست

 136،497 110،129 آلمان

 926،919 1،178،053 نيجریه 

 107،031 103،487 روسيه

Nasdaq Nordic  82،225 104،501 

 351،369 325،031 سایر

 2،403،476 2،402،094 مجموع

 ایران

 12،626 9،060 

 دنباش*مقادیر به هزار می
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 مبادالت سهام تعداد :5 نمودار

 
 ارزش .است رضهق اوراق حجم معامالت نظر از هاآن مقایسه ،کشورها در بورس ارزیابی هایشاخصیكی دیگر از 

 .است شده بيان 8 شماره جدول در قرضه اوراق معامالت حجم

 )میلیون دالر آمریكا( قرضه اوراق معامالت حجم : ارزش8جدول 

 2014 2015 

 آمریكا

 56،670 60،049   بوینس آیرس

 193،965 217،164 سانتياگو

 451،489 674،970 کلمبيا

 17،035 13،686 سایر

 719،159 965،870 مجموع 

 اقیانوسیه -آسیا

 1،582،409 1،324،513 کره

 336،904 270،111 شانگهای

 282،684 269،670 تایوان

 207،240 249،190 سایر

 2،409،236 2،113،483 مجموع

 فریقاآ -خاورمیانه -اروپا

 2،256،767 3،028،141 لندن

 7،188،994 8،935،303 اسپانيا

Johannesburg  1،626،035 1،476،296 

Nasdaq Nordic  2،099،789 1،769،720 

 649،218 536،084 نروژ

 241،163 249،212 تل آویو

 189،232 179،859 سوئيس

 1،073 586 ایران

 461،025 646،697 سایر

 11،975،649 14،272،978 مجموع
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 (آمریكا دالر میلیون) قرضه اوراق معامالت حجم ارزش : 6نمودار

 

های بورس در بررسی مورد دوره قرضه در اوراق معامالت حجم ارزش 8 شماره جدول در موجود آمار اساسبر

 حجم بيشترین يااسپان کشورها، این ميان در .است بوده حال افزایش کره، شانگهای، تایوان، نروژ و سوئيس در

 . است بوده قرضه اوراق معامالت حجم دارای کمترین یونان و اوراق قرضه، معامالت

 

  سهام بازار اصلی شاخص .8

 بازارهای طریق از ابتدا در بحران پذیرند.های مالی میاز بحران را تاثير بيشترین اوراق هایبورس و سرمایه بازار

 بر يرگذاریتاث با سپس و شودمی آغاز هستند،برخوردار  کمتری مندیضابطه و نظارت از که بورس از خارج

 پرتفوی شارز کاهش با و کرده بهادار سرایت اوراق هایبورس و سرمایه بازار به مالی، موسسات پرتفوی

 آن، نهایی يجهنت که شودمی بهادار های اوراقبورس در هاآن سهام قيمت شدید کاهش به منجر مالی، موسسات

 این .است ترریسک کم بازارهای مالی به منابع انتقال و بازارها این به نسبت گذارانسرمایه اعتماد رفتن دست از

 دولت که یاونهگبه شوند جدی مواجه مشكل با کشورها از بعضی در بهادار اوراق بازارهای شود،می باعث عامل

 .شودمی عرصه وارد هاآن به کمک برای

 شده کسب هایدرآمد از بخشی و جهان ثروت از دالر ميلياردها باعث شده دنيا سراسر در سهام بازارهای افت

 برود. بين از جهان مردم از بسياری بازنشستگی اندازهایپس و هاسرمایه و نابود گذشته سال 2 در گذاریسرمایه

 کاهش و بهادار راقاو قيمت افت با دنيا بهادار اوراق هایبورس اکثر بيش و کم که دهدنشان می اطالعات بررسی

 .است بوده درصد 35 به نزدیک هابورس از بعضی در افت این و مواجه شدند شاخص
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 سهامشاخص  :9جدول 

 2014 2015 

تغییرات 

به  2015

2014 

 2014 2015 

تغییرات 

به  2015

2014 

 آفریقا -خاورمیانه -اروپا آمریكا

 -3/16 71،727 85،721 استانبول -9/3 1،304 1،357 برمودا

BM&FBOVESPA 

S.A. 
50،007 43،350 3/13- Euronext - Brussels 11،567 12،900 5/11 

 Euronext - Lisbon 2،128 2،524 6/18 7/15 479،544 414،609 بوینس آیرس

 Johannesburg 49،771 50،694 9/1 -8/3 18،152 18،870 سانتياگو

 -4/17 28،642 34،658 نيجریه -6/22 796 1،029 کلمبيا

 30 6،792 5،225 ایرلند -4/33 9،849 14،794 ليما

 Nasdaq Nordic  258 298 3/15 6/0 353 351 مكزیک

     7/5 5،007 4،736 نزدک

     -4/6 10،143 10،839 نيویورک

 ایران -1/11 13،010 14،632 گروه تورنتو

 -5/10 61،691 68،973  آسیا و اقیانوسیه

BSE India Limited 10،722 10،634 8/0-     

     -3/2 11،794 12،066 مالزی

     -9/5 27،007 28،711 هنگ کنگ

     -4/10 8،338 9،307 تایوان

     -9/3 6،952 7،231 فيليپين

     -5/5 6،895 7،299 کلمبو

     2/63 2،309 1،415 شن زن

NZX Limited 5،984 6،798 6/13     

     9/9 3،539 3،235 شانگهای

 

 

کشورها،  ینا ميان است. در بوده روبه کاهش 2015 تا 2014 سال از سهام بازار اصلی کشورها شاخص اکثر در

 به است هبود درصدی 15 تقریبا رشد با بررسی مورد دوره در شاخص رقم بيشترین دارای بورس بوینس آیرس

ا بو نزدک  است رسيده 2015 سال در 479،544به  2014 سال در 414،609شاخص از  این رقم که طوری

رشد  ،صددر 10همچنين، شاخص سهام ایران با کاهشی حدود  است. داشته را شاخص این مقدار کمترین 298

 منفی را تجربه کرده است. 
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 شاخص افت کمترین با جهان بورس برتر ده :10 جدول

 تغییراتدرصد  نام شاخص نام بورس رتبه

 SZSE Composite Index 2/63 شن زن 1

2 NASDAQ OMX Nordic 

Iceland 
OMXIPI 9/37 

 MSE Share Index 33 مالتا 3

4 Irish Stock Exchange ISEQ Overall 30 

5 NASDAQ OMX Nordic 

Copenhagen 
OMXC 4/28 

 BVL General 6/18 رتغالپ -یورونكست 6

 Composite 7/15 بوینس آیرس 7

8 Nasdaq Nordic  
OMX Nordic Eur PI 

(All-Share) 
3/15 

9 NZX Limited S&P NZX ALL 6/13 

10 Budapest Stock  BUMIX 13 

 

 

 

 گردش سهام سرعت .9

 یكسال طی شده معامله سهام ارزش تقسيم با که است بورس فعاليت وضعيت بيانگر سهام گردش سرعت نسبت

 و يشترب سهام گردش باشد بزرگتر نسبت این چه هر .شودمی محاسبه سال همان طی بازار ارزش متوسط به

 . بود خواهد ترفعال بورس

 : سرعت گردش سهام11جدول 

 2014 2015  2014 2015 

 آفریقا -انهخاورمی -اروپا آمریكا

 %185,2 %168,2 استانبول %0,8 %1,5 برمودا

BM&FBOVESPA 

S.A. 
 %124,3 %99,9 اسپانيا 85,6% 76,3%

 %103,8 %117,4 عربستان صعودی %4,8 %5,9 بوینس آیرس

 %84,2 %73,0 آلمان %10,3 %11,6 سانتياگو

 %62,9 %49,1 سوئيس %13,5 %11,7 کلمبيا

 %62,0 %53,8 یورونكست %2,6 %4,1 ليما

 Nasdaq Nordic 52,6% 56,4% %25,8 %26,7 مكزیک

 %2/49 %4/56 لندن %68,9 %64,2 گروه بورس تورنتو

 ایران اقیانوسیه -آسیا

 %6  %7/10  %63,2 %54,6 استراليا

    %29,1 %31,1 مالزی

    %65 %44,9 هنگ کنگ

    %113,8 %110,7 ژاپن

    %149,8 %105,8 کره

    %449,7 %154,0 شانگهای

    %518,6 %284,9 شن زن

    %77,8 %72,2 تایلند

    %196 %221,5 تایوان
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 ینباالتر درصد 85,6 سهام گردش سرعت نسبت با کهBM&FBOVESPA S.A  از بعد منطقه این در: آمریكا

 قرار بعدی ایهرتبه در درصد%25,8 و 68,9  با ترتيب به مكزیک و تورنتو هایبورس داراست، را سهام گردش

 .دارد اختصاص برمودا بورس به نيز نسبت ترینپایين .دارند

 را سهام ردشگ سرعت شن زن و شانگهای باالترین هایبورس اقيانوسيه و آسيا منطقه در: اقیانوسیه و آسیا

 ت.بوده اس درصد 500 از بيش نزشن بورس برای 2015سال  ابتدای در سهام گردش نسبت. را هستنددا

 185ترتيب  به ااسپانياستانبول و  هایبورس در سهام گردش نسبت منطقه این در :آفریقا و خاورمیانه اروپا،

 لوکزامبورگ های بحرین وبورس به مربوط منطقه این در سهام گردش نسبت ترینپایين بوده است. درصد124و 

سبت به ن درصدی15  کاهش باکه درصد بوده است  6، 2015در سال  ایران سدر بور نسبت گردش سهام. است

 .شده است مواجه سال قبل

 

 گذاری های سرمایهتعداد صندوق .10

 ایند تامين منابعگذاران در فرنهادهای مالی فعال در بازار سرمایه پتانسيل زیادی برای جلب مشارکت سرمایه

 ،یههای تامين سرماتهای زیر بنایی دولت در اختيار دارند. حضور شرکحها و طرهای شرکتمالی مورد نياز پروژه

ی مناسب ه ابزارهابه صورت بالقوه امكان ارای بازار سرمایهگذاری در مشاوران سرمایه و گردانهای سبدشرکت

رک ذاری مشتگمایههای سرصندوق ،یكی از نهادهای مالی موفق در بازار سرمایه تامين مالی را فراهم کرده است.

 بسياری .اشته استدگيری رشد ها به نحو چشمگذاران آنارزش و تعداد سرمایه ،غاز فعاليت تعدادآهستند که از 

های تعداد صندوق هکطوریبه اندآورده فراهم را هاصندوق این فعاليت زمينه بورس جهانی فدراسيون اعضای از

 نشان هارسیبربوده است.  27،439برابر  2015 سال پایان کشورهای عضو فدراسيون بورس دردر گذاریسرمایه

 .استبوده  بيشتر هاکشور سایر از لوگزامبورگ و ایرلند مانند کشورهایی در هاصندوق این از استقبال که دهدمی
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 گذاریهای سرمایهتعداد و ارزش مبادالت صندوق :12جدول 

 
های تعداد صندوق

 گذاریسرمایه

ارزش مبادالت 

 )میلیون دالر آمریكا(
 

های تعداد صندوق

 گذاریسرمایه

ارزش مبادالت 

 )میلیون دالر آمریكا(

 2015 2014 2015 2014 بورس 2015 2014 2015 2014 بورس

 آفریقا -ه خاورمیان -اروپا آمریكا

BM&FBOVESPA 

S.A. 
 126 148 3 3 آتن 3/10 - 121 -

 - - 19 - بحرین - - 3 2 بوینس آیرس

 - - 3،430 3،271 اسپانيا 1،724 1،802 263 136 سانتياگو

 229 460 9 9 استانبول 16 13 9 9 ليما

 Cyprus Stock  8 - 4 2 990 1،163 640 640 مكزیک

 1،751 1،378 3،033 3،097 آلمان 48،801 53،507 462 468 نيویورک

 - - 2 2 مصر - - 47 43 نزدک

 10،939 14،481 - 192 یورونكست - - 111 101 گروه تورنتو

 - - 7،123 7،367 ایرلند 51،542 56،484 1656 1399 مجموع

 Johannesburg اقیانوسیه -آسیا

Stock  
11 13 2،407 3،279 

 0 0 1 0 قزاقستان 1،003 1،541 25 23 مالزی

 - 6 6،507 6،613 لوزامبرگ 1 1 2 1 کلمبو

Hochiminh Stock 1 1 5 8 1،804 750 266 252 مسكو 

 Nasdaq Nordic  430 451 8،723 8،328 9،949 7،893 12 12 هنگ کنگ

 - - 5 5 نيجریه 66،843 53،142 54 52 ژاپن

 5،810 4،850 33 30 سوئيس 299 178 6 6 کره

 Stock of 34 161 3،977 3،833 بورس ملی هند

Mauritius 
23 23 109 100 

NZX Limited 13 12 70 77  362 843 16 16 بورس تهران 

 32،368 33،316 20،918 21،313 مجموع 18 14 1 1 فيليپين

      10،498 3،106 4 3 شانگهای

      577،493 107،142 430 302 شن زن

      052/0 0 2 2 تایلند

      0 5 - 0 تایوان

      666،223 173،259 4،526 4،249 مجموع

 

 گذاریهای سرمایهسهم مناطق مختلف در صندوق: 7نمودار

 گذاریهای سرمایهتعداد صندوق

 

 ارزش معامالت

 
 

آمریکا

اقیانوسیه-آسیا

-خاورمیانه-اروپا
آفریقا

آمریکا

اقیانوسیه-آسیا

-خاورمیانه-اروپا
آفریقا
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 جمع بندی .11

 اقتصاد در یگذارسرمایه منابع بهينه تخصيص و تجهيز نيازمند اقتصادی مداوم و بلندمدت رشد به دستيابی

 پذیرامكان لتسهو به کارآمد، سرمایه بازار ویژه به گسترده، مالی بازارهای کمک بدون مهم این و است ملی

-سرمایه و مالی تامكانا تجهيز در مؤثری نقش سرمایه، متشكل بازار یک معنی به بهادار اوراق بورس .باشدنمی

 اعتبارات مالی تأمين جهان، کشورهای از بسياری در نيز، اکنون هم و داشته کشورها اقتصادی رشد روند در ای

 .دارد عهده بر را اقتصادی هایبنگاه نياز مورد

 دهندمی نشان وحوض به روندمی کار به بورس فعاليت ارزیابی معيار عنوان به معموالً که گوناگونی هایشاخص

 در بورس وعض هایشرکت تعداد. است اغماض قابل حتی و ناچيز بسيار ما کشور در بهادار اوراق بورس نقش

 بورس در خارجی شرکت هيچ و بوده داخلی هاشرکت این تمامی که است بوده 320 حدود 2015 سال در ایران

 و سياسی اتثب عدم ارز، نرخ نوسانات المللی،بين هایضامن وجود عدم. است نداشته گذاریسرمایه ایران

 .برشمرد ایران در خارجی هایشرکت گذاریسرمایه عدم دالیل ازتوان را می اقتصادی

 کشور ورسب شده موجب امر همين که است پایين بسيار منطقه هایبورس سایر به نسبت ایران معامالت حجم

 نفت قيمت نوسانات به ما سهام بازار اینكه به توجه با و گيرد قرار تریپایين سطح در دیگر هایبورس به نسبت

 کمتر ریسک رپ بازار این در دهندمی ترجيح مردم و باشدمی مواجه زیادی هایریسک با است وابسته بسيار

 ارزش. ودشمی محسوب آن هایمزیت از یكی کشور بورس در صنایع تنوع گستردگی اما ،کنند گذاریسرمایه

در  GDP به سرمایه بازار ارزش نسبت و بوده دالر ميليون 8،837 معادل ایران در 2015 سال در سهام جاری

 .باشدمی %65 عربستان کشور برای رقم این که %27 ایران معادل

 منفی شدر 2014 سال به نسبت کهبوده است  دالر 61،691 ،2015 سال در ایران در سهام بازار اصلی شاخص

 را رتبه ینبهتر درصد 63 معادل رشدی با زن شن بورس که است حالی در این. است کرده تجربه را درصدی 10

  . باشدمی دارا

 هایکشور در نسبت این. است درصد 6 معادل 2015 سال در ایران سهام بازار در معامالت گردش نسبت

  .باشدمی 103,8 و 185,2 برابر ترتيب به صعودی عربستان و استانبول مانند ایران همجوار

 در خصوص به رمایهس بازار در موجود هاینقص پوشانیهم برای که سرمایه بازار حوزه در نوین ابزارهایاز جمله 

 در گذشته ایهسال در. نمود اشاره گذاریسرمایه هایصندوق به توانمی رودمی کار به ریسک مدیریت بحث

 از خاصی توجه مندنياز همچنان حوزه این اما است شده برداشته کشور سرمایه بازار در موثری هایگام حوزه این

 و 2014 ایهسال بين ایران در گذاریسرمایه هایصندوق تعداد ثبات عليرغم. است نظام ارکان تمام سوی

 .است داشته افت 362 به 834 از هاصندوق این مبادالت ارزش ،2015

 

 

 

 96 -فاطمه گرامی نيا 
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