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سخن ناشر

نویسندۀ این کتاب مرتضی علی  یگانه متولّد 1347/6/1 ساکن و مقیم شهر شیراز، بیش 
از س��ی سال در مشاغل گوناگون و با اجتماع تعامل داشته تا اینکه ده سال پیش بنا بر اقتضای 
جسم��ی و روحی حرفة تحلیل گ��ری بورس را به عنوان شغل م��ادام العمربرگزیده و حسب 
ع��ادت آنقدر پا فشاری و حوصل��ه به خرج داده تا به راههای کسب سود با ریسک اصولی و 
معق��ول و منطقی از بازارهای مالی و پولی بی��ن الملل دست یافته و اینک بسته های آموزشی 
کاربُ��ردی را تهیّه و به منظور یادگیری سریع، آسان و ارزان در قالب خودآموز عرضه نموده 
خواه��ان واقعی را تا مرحلة دست یابی به پنج تا ده درصد سود خالص ماهیانة دائمی از طریق 

ایمیل، تماس تلفنی یا مالقات حضوری پشتیبانی می نماید.





سخن مؤلّف

، يَْفَقهُوا قَْول ن ليِساينيِ ْ ليِ �َأْمريِي، َواْحلُْل ُعْقَدًة ميِ ْح ليِ َصْدريِي، َو يَّسيِ َرّبيِ اْشَ

در بازاره��ای آنالین جهانی معامالت مارجینی انج��ام می گردد که به موازات سودهای 
چشمگی��ر، دارای ریسک هم هستند. بنابراین کسانی ک��ه روحیّة ریسک  پذیری ندارند حتّی 
علیرغ��م برخ��ورداری از دانش کافی نمی  توانند موفّق باشند و ل��ذا اَکیداً به ایشان توصیّه می 
ش��ود سرمایه های خود را وارد این بازاره��ا ننمایند چرا که راهی برای گریز از اثرات ریسک 
وج��ود ندارد و هیچ کسی قادر نیست درصد ریس��ک را به صفر برساند مگر در دو حالت: یا 

آنکه اصًال پروژه ای را آغاز نکند یا پروژه به سالمت به پایان رسیده باشد!

مطالع��ة این کتاب برای کسانی که قصد دارند به طور حرفه ای به انجام معامالت آنالین 
ب��ورس بپردازند و یا ب��ه  آن عالقه مند هستند توصیّه می گردد. امی��د آنکه موافق طبع همگان 

باشد.

مرتضی علی یگانه        
               شیراز

        مرداد ماه 1396
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واژۀ بورس از نام خانوادگي کسي به نام واندر بورس اخذ شده که اوایل قرن 15 میالدی 
در شهر بروژ در بلژیک مي زیسته و جماعت صّرافان شهر مقابل خان�ة وی گرد آمده و به 
دادوستد کاال، پول و اوراق بهادار مي پرداختند. بعدها ب�ه کلیّ�ة اماکني که محّل دادوستد 
پول، کاال و اسناد مالي و تجاری بود این ن�ام اط�الق گردیده است. در فرهنگهای لغت، الفاظ 

مبادله و مکان مبادله و سیستم مبادل�ه در مقابل کلمة بورس آمده است.



بازارهای مالی و پولی بین الملل )بورس خارجه( 16

اصطالح بورس برای اّولین بار در اروپا به کار رفته و به ن�وعي ب�ازار دادوس�تد و یا نوعي 
سیستم خریدوفروش گفته می شود که در آن اسناد و اوراق مالي، پولهای کشورهای مختلف، 
طال و امثال آن مبادله می شون��د. بورس به مفهوم عام شامل هر نوع مبادله، واسطة مبادله و یا 
ارز، بورس اسناد، بورس طال، بورس نفت،  ب�ورس  به�ادار،  مانند بورس اوراق  بازار مبادله 

اتومبیل و مسکن می باشد.

ب��ازاری رسمي و متشّکل است که در آن خرید و فروش س�هام  بهادار  اوراق  بورس 
شرکت ه��ا یا اوراق قرضة دولتي یا خصوص�ي تح�ت ض�وابط مع�یّن انج�ام گرفت�ه و مشّخصة 
مهّم آن حمایت قانوني از صاحبان پس اندازها یا سرمایه های راکد است. بورس مرجع رسمي 
و مطمئنّي برای جذب سرمایة افراد و بخش ه��ای خصوص�ي ب��ه منظور تأمین مالي پروژه های 

سرمایه گذاری بلند مّدت می باشد.

یا  ای  واسطه  ای،  سرمایه  کاالهای  اختصاصي  بازارهای  به  ایران  داخلي  بازرگاني  در 
مصرفي که در یک محدودۀ جغرافی�ائي واق�ع گردی�ده و آن ک�االی خ�اص مانن�د بورس 
فرش در بازار تهران، بورس آه�ن و . . . را نف�رات زی�ادی از عناص�ر عم�ده فروشي و ُخرده 

فروشي دارا هستند؛ بازارهای بورس گفته می شود.

تاریخچۀ بورس

علل پیدایش بورس و اوراق بهادار

پیدایش بورس در دنی�ا ب�ا دو پدی�دۀ ش�رک��ت ه��ای س�هامي ب�ا مس�ئولیّت مح�دود و 
شرکت های سهامي عام مرتبط است.

از قدیم االیّام بازرگانان و تّجار با ضرر و زیان و خطرات دیگر مع�امالتي دس�ت و پنجه 
نرم م��ی کرده اند و همواره به دنبال شریکي بودن�د ت�ا س�ود ی�ا زیانهایش�ان را تقسیم نموده و 
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هر کس بنا به آوردۀ نقدی در سود و زی�ان ش�ریک ش�ود. ش�کل تکامل یافتة این فرآیند امّا 
به صورت سهام عام بوده بدین معني که س�هام را ب�ه عموم مردم می فروختند و معامالت خود 
را با سرمایه ه�ای م�ردم انج�ام می دادن��د. اّولین کمپاني که از این روش استفاده نموده و در 
تاریخ تج�ارت دنی�ا ثب�ت ش�ده کمپاني هند شرقي بوده است ولي بعدها با گس�ترش مب�ادالت 
تج�اری در اروپ�ا و ارتباط هرچه بیشتر مردم و صاحبان سرمایه ها؛ مراکز مخصوصي تحت 
نام ب�ازار سرمایه به وجود آمدند که سرمایه داران با متقاضیان اس�تفاده از نق�دینگي تم�اس 
پیدا کرده و به دادوستد می پرداختن��د و پس از سیر تک�املي و ش�یوه ه�ای ن�وین معامالتي؛ به 

بازار بورس و اوراق بهادار مشهور گردید.

تشکیل اّولین بورس و اوراق بهادار در سال 1460 میالدی روی داد. در ای�ن س�ال در 
متشّکل  بازار  نخس�تین  داش�ت  مالحظ�ه ای  قاب�ل  تجاری  موقعیّت  که  بلژیک  آنورس  شهر 
سرمایه به وجود آمد. رشد بورس سهام و جا افت�ادن آن در عملیّ�ات تجاری و اقتصادی با 
انقالب صنعتي اروپا و شکوفائي اقتصاد تازه متح��ّول ش�دۀ آن قاره از کشاورزی به صنعتي 

همراه بوده است.

از  پ�یش  و  آن  مع�امالت  جه�ش  و  بورس  گرفتن  پا  حین  دقیقاً  که  آنست  مهم  نکتة 
آنکه امنیّت سرمایه گذاری به خطر افتاده و موجباتي فراهم شود که صاحبان پس اندازهای 
از موهب�ت مش�ارکت خ�ود مح�روم سازند؛ دولت ه��ای  را  اروپ�ا  نوپ�ای  کوچک، صنایع 
اروپائي نظیر آلمان، انگلیس و س�وئیس، ق�وانین و مقّررات�ي ن�اظر ب�ر فّعالیّت این نهاد وضع 

کردند تا از هرگونه تقلّ�ب و تزوی�ر و پایم�ال ش�دن حق�وق صاحبان سهام جلوگیری شود.

اّولین بورس معتبر اوراق بهادار دنیا در اوایل قرن هفده در ش�هر آمس�تردام هلن�د تشکیل 
گردیده و کمپاني مشهور استعماری هند شرقي سهام خود را در آن مک�ان عرضه نمود. بورس 

آمستردام امروزه نیز یک�ي از من�ابع مه�ّم ت�أمین س�رمایه در سطح بین الملل است.
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بورس اطریش در سال 1771 در وین افتتاح گردیده که عمدتاً ب�ه مع�امالت اوراق قرضة 
دولتي جهت تأمین مالي جنگ می پرداخت. این ب�ورس در پای�ان ق�رن 19 میالدی 2500 سهم 

را در تابلوی خود داشت و از مهمترین مراک�ز م�الي اروپ�ا ب�ه شمار می رفت.

معامله گران انگلستان نخست در قهوه خانه گرد هم مي آمدند. ایشان برای نظ�م بخشیدن 
به معامالت خود در سال 1698 قه�وه خان�ة نی�وجانات�ان را ب�ه ب�ورس تبدیل نمودند. امّا بورس 
معتبر لندن در سال 1801میالدی با عض�ویّت پانص�د نفر و انتشار 4000 سهم 50 پوندی به 
مبلغ 200000 پوند افتتاح و آغ�از ب�ه ک�ار نمود. از ابتدای تأسیس بورس لن�دن اوراق به�ادار 
خ�ارجي و داخل�ي م�ورد دادوستد قرار می گ��رفته و اکنون حدود 25 میلیون نفر انگلیسي 

س�هامدار ب�ورس لن�دن می باشند.

بورس آمریکا در سال 1792 در خیابان وال استریت نیویورك در محوط�ه ای زی�ر سایة 
انتقال  ب�ه قه�وه خان�ه ای در هم�ان نزدیکي  بع�دها  نارون بزرگي تشکیل ش�ده ک�ه  درخت 
یافته و رفته رفت�ه ب�ا اخ�ذ مب�الغي ب�ه عن�وان ورودیّ�ه از دّالالن و گسترش دیگر عملیّات مالي 
تقویت شده و به مجتمع عظیم�ي مب�ّدل گردی�ده و باألخره بورس سهام نیوی��ورك رسماً به 
ثبت رسید. در حال حاضر بورس نیویورك بزرگترین بازار سرمایة دنیاست که 80 میلیون نفر 
از جمعیّت آمریک�ا س�هامدار آن بوده و تعداد کارگزاران نیز به چندین هزار شخص حقیقي 

و حقوقي بالغ می گردد.

در سال 1315 شمسي دو کارشناس هلندی و بلژیکي به منظور بررسي و اقدام در مورد 
تهیّه و تنظیم آئین نامه و مقّررات قانوني ناظر ب�ر فّعالیّ�ت ب�ورس ب�ه ای�ران آمدند امّا مطالعات 
مأموریّت   1333 سال  در  مج�ّدداً  گردی�د.  متوقّ�ف  دّوم  جهاني  جنگ  آغاز  با  نفر  دو  این 
تشکیل بورس به اتاق بازرگاني و صنایع و مع�ادن، بان�ک مرکزی و وزارت بازرگاني وقت 
محّول شد. این گروه پ�س از دوازده س�ال تحقی�ق و بررسي در سال 1345 قانون و مقّررات 
تشکیل بورس و اوراق بهادار تهران را تعیی��ن و الیحة تنظیم��ی را ب�ه مجل�س ش�ورای ملّ�ي 
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ارس�ال داش�تند ک�ه ای�ن الیح�ه در اردیبهشت 1345 به تصویب رسید. با ورود سهام بانک 
گردی�د.  آغ�از  ته�ران  بورس  فّعالیّت   1346 ماه  بهمن  در  پارس  نف�ت  و  مع�دن  و  ص�نعت 
متعاق�ب آن اوراق قرضة دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضة سازمان گسترش مالکیّت ص�نعتي 
و اوراق قرضة حسن آباد به بورس راه یافتند. تعداد ش�رکت ها، بانک ها و ش�رکت های بیم�ة 
پذیرفته شده در بورس ط��ّی 11 سال فّعالیّت از 6 بنگاه اقتص�ادی ب�ا س�رمایة 6/2 میلیارد ریال 
به 105 بنگاه با سرمایه ای ب�الغ ب�ر 230 میلی�ارد ری�ال و همچن�ین ارزش مبادالت از 15 میلیون 

ریال به بیش از 150 میلی�ارد ری�ال در س�ال 1357 افزایش یافت.

تع�داد  آم�ده؛  پ�یش  تح�ّوالت  ب�ا  و  اس�المي  انق�الب  پی�روزی  از  پس  سالهای  در 
شرکت های پذیرفته شده در بورس از 105 ش�رکت در س�ال 1357 ب�ه 56 ش�رکت کاهش و 

این دورۀ رکود بورس تا سال 1367 ادامه یافت.

از سال 1368 و در چارچوب برنامة پنج س�الة اّول توس�عة اقتص�ادی، اجتم�اعي، فرهنگي 
و تجدید فّعالیّت بورس به عنوان پیش زمین�ة اج�رای خصوص�ي س�ازی؛ جذب و گردآوری 
پس اندازها و هدایت آن در جهت سرمایه گذاری آغاز گردی�د. طّي سالهای پس از تجدید 
س�الهای  رک�ود  جمله  از  متعّددی  ه�ای  نشیب  و  فراز  بورس  فّعالیّت  تاکنون  بورس  حیات 
1371 ت�ا 1373 و 1375 ت�ا 1378 و اف�ت و خیزهای مقطعي ناشي از بحران سیاسي مربوط به 

جنگهای افغانستان و عراق را تجربه کرده است.

از اوای��ل س�ال 1376 دور ت�ازه ای از فّعالیّ�ت ب�ورس و اوراق به�ادار ته�ران آغ�از و 
اقدامات انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازماني و مدیریّتي، به کارگیری نوآوریهای 
فنّي و تخّصصي، اصالح روشهای مقّرراتي و نظارتي، فراهم آوردن زمینة ارتقای کارآئي و 
اصالح ک�ارک�رد ب�ازار و کوش�ش ب�رای هماهن�گ س�ازی سیاست گذاریها با نیازهای واقعي 
بهادار قرار داشته  برنام�ه ه�ای سازمان بورس و اوراق  بازار س�رمایه در مرک�ز توّجه�ات و 

است.
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ب�ا  به�ادار  اوراق  و  ب�ورس  قانون  اصالح  بلند  گام   1384 ماه  آذر  در  سال   40 از  پس 
تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجلس ش�ورای اس�المي برداش�ته ش�د.

قوانین اخیر بازار نسبت ب�ه ق�وانین پیش�ین دارای نق�اط ق�ّوت بس�یاری از جمل�ه تفکیک 
مق��ام عملیمّات از نظارت، سامان دهي بازار اوّلیّه، ایجاد تن�وّع در بازاره�ای مالي و نظارت 
سیاست  گرایش  حال  اّي  علي  است.  بوده  سرمایه  بازار  فّعال  نهادهای  و  ارکان  بر  قانونمند 
گذاریهای کالن اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس؛ افزایش چشمگیر شمار شرک��ت ها 
و نیز افزایش حجم معامالت بورس تهران را در پي داشته که بر هم�ین من�وال از س�ال 1367 
ت�ا ب��ه ام�روز تع�داد بنگاهه�ای اقتص�ادی پذیرفته شده در تابلوهای بورس از 56 ش�رکت ب�ه 
ب�یش از 400 ش�رکت و ارزش بازار بورس و اوراق بهادار تهران به 65 میلیارد دالر افزایش 

یافته و شعبات متع�ّدد بورس در چندین استان کشور تأسیس گردیده است.

سیستم مالي اقتصادی هر کشوری تأمین کنندۀ منابع مالي و فّعالیّته�ای حقیق�ي اقتصادی 
محسوب گردیده و به دو بخش تقسیم می ش��ود. بازار پولي که عمدتاً نظام ب�انکي کش�ور آن 
را اداره می کن��د و اهّم ک�ارکرد آن ت�أمین اعتب�ارات کوت��اه م�ّدت اس�ت و ب�ازار سرمایه که 

کارکرد اصلي آن تأمین مالي بلند مّدت مورد نیاز فّعالیّتهای تولیدی و خدماتي مولّدست.

بورس نهاد سازمان یافته ایست ک�ه از جمل�ه نهاده�ای عم�ده و اساس�ي در ب�ازار سرمایه 
دارد.  عهده  ب�ر  را  ای  گان�ه  چند  وظایف  سازمانها  و  ها  مؤّسسه  دیگر  کنار  در  و  محسوب 
اّطالعات،  شفافیّت  آن،  توزی�ع  و  ریس�ک  انتق�ال  م�دیریّت  ب�ورس  اساس�ي  کارکردهای 
اندازهای  و پس  هم�ه جم�ع آوری سرمایه  از  مهم ت��ر  و  رقابتي  بازار  ایجاد  قیمت،  کشف 

کوچک برای تأمین سرمایة مورد نیاز فّعالیّتهای اقتصادی است.


