
١   بازارمالی

  مالیبازار
اي از  توان به عنوان زیرمجموعه ، بخش مالی را می 2و مالی 1با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی

انداز  نظام اقتصادي تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس
  .یابد متقاضیان، جریان میکنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف 

هایی مثل سهام  هاي مالی دارایی دارایی. هاي مالی مبادله می شوند بازارهاي مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها دارایی
ها وابسته  هاي منتشر کننده آن و اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکت

هاي واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند اتومبیل،  هاي واقعی در این است که دارایی هاي مالی با دارایی راییتفاوت دا. است
  . امالك و مستغالت، و وسایل منزل

هاي  هاي مالی نسبت به خرید دارایی مزیت خرید دارایی. هاي مالی است گذاري خرید دارایی هاي سرمایه یکی از راه
دوم اینکه . گذاري دارایی واقعی کاالي مصرفی است نه وسیله پس انداز و سرمایه دي این است که اوالًواقعی از دیدگاه اقتصا

ها به امید گرانتر شدن در آینده به معناي بالاستفاده نگه داشتن منابع  هاي واقعی و بالاستفاده نگه داشتن آن خرید دارایی
اي بخرد و  مثل اینکه شخصی اتومبیل و یا خانه. ه از آن استفاده شودکمگر آن. کند اي ایجاد نمی کشور است و ارزش افزوده

هاي بازنشستگی که  ها، طرح گذاري در بانک هاي سرمایه سپرده: هاي مالی عبارتند از چند نوع از دارایی. آن را اجاره دهد
ایت اوراق بهادار قابل داد و ستد هاي بیمه و در نه هاي شرکت شود، انواع بیمه نامه هاي بازنشستگی ارایه می توسط صندوق

  .در بورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خرید و فروش می شود
ود که امکان خرید و فروش سهام، کاال یا هر محصول قابل تبادلی را براي ش بازار مالی به مکانیزمی اطالق می ،در اقتصاد

طور مستمر  اي مالی چند صده اخیر رشد قابل توجهی داشته و بهبازاره. آورد اي پایین فراهم می مشارکت کنندگان با هزینه
مند به مشارکت در  وظیفه بازارها گردآوري خریداران و فروشندگان عالقه. درحال تکامل و افزایش نقدینگی در جهان است

قرض ( رمایهواقع تمامی بازارهاي مالی در پی گردآوري سرمایه و برقراري ارتباط بین جویندگان س در. بازار است
  .هستند) قرض دهندگان( و دارندگان سرمایه) گیرندگان

1 Real Sector 
  .شوند هاي ملی عنوان می توان مجموع بازارهاي کاال و کار دانست که به صورت تولید ناخالص ملی در حساب بخش واقعی را می
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٢   بازارمالی

کارکردهاي بازار مالی •
:)انتقال وجوه بین واحدهاي اقتصادي(اندازها و تخصیص بهینۀ منابع  جذب و تجهیز پس .1
طورکلی  واحدهاي اقتصادي به. انتقال وجوه بین واحدهاي اقتصادي نقش اساسی بخش مالی اقتصاد است   
نقش بازارهاي مالی این است که این دو گروه  .گذاري هستند انداز و واحدهاي سرمایه مل واحدهاي داراي پسشا

انداز به واحدهاي  که وجوه از واحدهاي داراي مازاد پس مزبور را به یکدیگر نزدیک کند و راهکاري فراهم نمایند 
انتقال وجوه فراهم آوردن  و ی است که تأثیر این نقلبدیه. انداز انتقال یابد مواجه با کمبود منابع یا کسري پس

شود که در صورت عدم وجود یا ضعف بازارهاي مالی،  بنابراین مالحظه می. گذاري مولد است امکانات سرمایه
.هاي مولد در سطح وسیع وجود نخواهد داشت گذاري امکان تحقق سرمایه

:تعیین قیمت وجوه و سرمایه .2
بنابراین بازارهاي مالی با تعیین قیمت سرمایه و . شود در بازارهاي مالی تعیین می قیمت وجوه و سرمایه نیز

طوري که قیمت  به. کنند هاي مالی کمک می ریزي گذاري و برنامه هاي سرمایه گیري ها را در تصمیم وجوه، بنگاه
ها  ترتیب بنگاه ر گیرد و بدینتواند با بازده انتظاري ناشی از آن مورد مقایسه قرا بازاري سرمایه توسط بنگاه می

. هاست اختصاص دهند ها باالتر یا مساوي هزینۀ سرمایۀ آن آن ههایی که بازد گذاري سرمایۀ خود را به سرمایه
هاي  گذاري شود، امکان مقایسه و ترجیح سرمایه همچنین با استفاده از هزینۀ سرمایه که در بازار مالی تعیین می

قیمت در بازارهاي مالی زمانی به درستی و به شکل  اما فرآیند کشف. شود م میکوتاه مدت و بلندمدت فراه
در این شرایط عرضه و تقاضاي وجوه و سرمایه، . گیرد که شرایط رقابتی بر بازار حاکم باشد عادالنه انجام می

یعنی  کنندگان وجوه کند و قیمت تعیین شده توسط بازار بهترین راهنما براي عرضه قیمت را تعیین می
گیري  وسیله تصمیم بدین. پذیران خواهد بود گذاران و تقاضاکنندگان وجوه یا سپرده اندازکنندگان و سرمایه پس

.اي به بهترین نحو تخصیص خواهد یافت براي هر دو گروه آسان خواهد شد و منابع سرمایه
:انتشار و تحلیل اطالعات .3
حتی . نمایند هاي منتشر شده منعکس می د و از طریق قیمتنماین بازارهاي مالی، اطالعات را گردآوري می   

هاي  توانند قیمت اند، می ها و مدیران و شرایط بازار سهام را طی نکرده افرادي که فرآیند پرهزینه ارزیابی بنگاه
ل انتشار و تجزیه و تحلی. اند، مشاهده کنند سهام را که منعکس کنندة اطالعاتی است که دیگران به دست آورده

شود تا جامعه منابع ناچیزي را به منظور به دست آوردن اطالعات هزینه  اطالعات توسط بازارهاي مالی باعث می
ww  .تواند به تخصیص بهتر منابع منجر گردد گذاري، می هاي سرمایه اقتصادي شدن کسب اطالعات دربارة فرصت. کند
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٣   بازارمالی

:تسهیل دادوستدها .4
ها،  تر شدن فعالیت توانند موجب تخصصی دهند، می تی را کاهش میهاي مبادال هاي مالی که هزینه سیستم

کند، هزینۀ مبادالتی  نیز ادعا می) 1779(طور که آدام اسمیت  همان. نوآوري تکنولوژي و رشد اقتصادي شوند
 هاي مبادله کاال شود تا هزینه اي همانند پول، باعث می وجود واسطه. شود تر شدن کارها می کمتر باعث تخصصی

اي نیز خود باعث کاهش این  وجود نهادهاي واسطه. تر گردد تر و روان تا حد زیادي کاهش یابد و امر مبادله ساده
  .شود ها، تقسیم کار بهتر و در نتیجه کارآیی و رشد باالتر می هزینه
:توزیع خطر و مدیریت ریسک .5

در واقع ریسک . کنند وه بر تخصیص سرمایۀ پولی، خطرات اقتصادي را نیز توزیع میبازارهاي مالی عال
گذاري، از طریق ایجاد و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک و توزیع  هاي اقتصادي و سرمایه اشتغال به فعالیت

هاي  ي را که در فعالیتدر ابعاد وسیع ریسک افراد) بازار پول و سرمایه(به عبارت دیگر بازارهاي مالی . شود می
انداز کنندگان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازدة غیرمطمئن  اقتصادي بزرگ و پرمخاطره اشتغال دارند به پس

  .کنند ها توزیع می هستند، منتقل و بین آن
گذاري  گذاري، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه بازارهاي مالی عالوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه   
یابد که  کل ریسک به این علت کاهش می. شود ایجاد تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می. کنند می

بازارهاي مالی . شود ها جبران می گذاري ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه گذاري زیان در بعضی از سرمایه
ها به قدرت  عبارت از سهولت تبدیل دارایینقدشوندگی، . دهند همچنین ریسک عدم نقدشوندگی را کاهش می

هاي مبادالتی و عدم تقارن اطالعاتی باعث کاهش نقدشوندگی شده  هزینه. هاي مورد توافق است خرید در قیمت
بازارهاي مالی از طریق انتشار و تحلیل اطالعات و تسهیل دادوستدها به کاهش . دهد و ریسک را افزایش می

  .کنند یریسک عدم نقدشوندگی کمک م

بندي بازارهاي مالی طبقه  •
  :بندي هستند بازارهاي مالی بر پایه معیارهاي متفاوتی قابل طبقه

  بندي بر اساس نوع دارایی طبقه .1
ww  بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار طبقه .2

w.
ira

na
rz

e.
ir

براى تهیه بسته کامل سواالت استخدامى بانک ها، اینجا کلیک نمایید

https://iranarze.ir/tag/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7/
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  بندي بر اساس سررسید تعهدات مالی طبقه .3
   :بندي کرد هاي زیر تقسیم دستهتوان بازار اوراق بهادار را به  بر اساس نوع دارایی، می

ها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، دادوستد  در این بازار، سهام شرکت :بازار سهام -الف
 .شود می

  .شوند دادوستد می) اوراق قرضه(بازاري است که در آن ابزارهاي با درآمد ثابت :ازار اوراق بدهیب - ب 
که  هاي مالی یا فیزیکی معامالت ابزارهایی مبتنی بر دارایی  ري است برايبازا :بازار ابزارهاي مشتق  - ج

  .اختیار معامله و قرارداد آتی اشاره کرد توان به از آن جمله می

  :مرحله عرضه اوراق بهادار اساسر بندي ب طبقه
مورد نیاز  هاي اقتصادي براي تأمین منابع مالی ها، مؤسسات و بنگاه شرکت ):اولیه(بازار دست اول  )1

. آورند دست می خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند که اغلب این منابع را در مقابل واگذاري اوراق بهادار خود، به
به عبارت دیگر در بازار . شود واگذاري اوراق بهادار و تأمین اعتبار براي اولین بار در بازار دست اول انجام می

براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر . شوند ر منتشر میدست اول، اوراق بهادار براي نخستین با
  .اوراق بهادار است

که این اوراق بتوانند   پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن ):ثانویه(بازار دست دوم  )2
در این بازار، . شود اوراق بهادار گفته میمورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگري نیاز است که به آن بازار ثانویه 

وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگی اوراق  .کنند اوراق قابلیت دادوستد پیدا می
دهندگان و  آورد که قرض که شرایطی فراهم می دهد، ضمن این بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش 

گذاري خود را تغییر داده، به فروش اوراق  ر صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایهگیرندگان د قرض
  .بهادار خریداري شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند
شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهاي مالی  دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می

در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید . شود آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادي ایجاد می رقابل دادوستد د
هاي کمبود نقدینگی  شود و در نتیجه ضربه بدهی واحدهاي متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیري می

  .گذار خواهد داشت تأثیر محدودتري بر واحدهاي سرمایه

ww :ررسید تعهدات مالیبندي بر اساس س طبقه
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  :بازار پول )الف 
هاي مالی جانشین نزدیک پول است که  بنا به تعریف، بازار پول بازاري براي دادوستد پول و دیگر دارایی

توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهاي مالی کوتاه مدت با ویژگی  همچنین می. سال دارند سررسید کمتر از یک
تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از . پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برداندك بودن ریسک عدم 

دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان  هاي تجاري این امکان را می ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه
  .مطلوب درآورند

  :بازار سرمایه )ب 
ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهاي مالی با  سید داراییبندي بازار مالی با نگرش به سرر برپایه طبقه

تري در  این بخش از بازار مالی نقش مهم. شود هاي بدون سررسید اطالق می سررسید بیشتر از یک سال و دارایی
بازار بازار سرمایه نسبت به . گذاري واحدهاي تولیدي دارد اندازي و تأمین نیازهاي سرمایه گردآوري منابع پس
  .تر است و از تنوع ابزاري بیشتري برخوردار است پول بسیار گسترده

اندازي و  ترین کارکرد بازارهاي مالی شامل بازارهاي پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس مهم
ر و تحلیل که تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشا هاي مولد اقتصادي است، ضمن آن هدایت آن به سوي فعالیت

  .  اطالعات و توزیع ریسک اقتصادي نیز اغلب در شمار کارکردهاي این بازارهاست
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