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داود مژدکانلو ،1جواد حسينی ،2یوسف فيضی

 1دکتراي مديريت عالي کسب و کار دانشگاه فردوسي ،مدرس دانشگاه علمي کاربردي ،مرکز علمي
کاربردي شرکت خيام الکتريک.
 2دانشجوي کارشناسي مديريت کسب و کار دانشگاه علمي کاربردي مرکز علمي شرکت خيام الکتريک.
نام نویسنده مسئول:
جواد حسينی

چکيده

تاريخ دريافت1400/1/16 :
تاريخ پذيرش1400/3/31 :

هدف از تدوين مقاله حاضر بررسي چگونگي تزريق نقدينگي به اقتصاد کشور و منابع تامين م الي
از طريق بازار سرمايه مي باشد (الزم به ذکر است که رشد اقتصادي در کشورهاي با محوريت بازار
سرمايه ،بسيار سريع تر از کشورهاي با محوريت بانک مي باشد) .از همين حيث ،در مقاله حاضر با
محوريت اصل  44قانون اساسي و گام هاي موثري که به واسطه اجرايي شدن اصل مذکور برداشته
شده شاخص هايي از جمله :شاخص اندازه بازار سرمايه ،ارزش بازار سرمايه ،ارزش و دفعات معامالت
مورد بررسي قرار گرفته و جايگاه بازار سرمايه کشورمان ،در ميان کشورهاي توسعه يافته و نوظهور
ترسيم مي گردد .نتايج مطالعات از شناسايي جايگاه بازار سرمايه ايران در اقتصاد بين الملل دارد
در پايان پس از روشن شدن جايگاه بازار سرمايه کشورمان در ميان اين دسته از کشورها و بيان
تاثيرات اصل  44قانون اساسي بر بازار سرمايه و چگونگي تامين مالي ،پيشنهاداتي در جهت توسعه
بازار سرمايه ارائه شده است.

واژگان کليدي :بازار مالي ،شاخص هاي توسعه مالي ،سرمايه  ،سهام  ،معيارهاي آزادسازي
تجاري ،رشد اقتصادي.

شماره / 22تابستان / 1400ص 33 – 41

2

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال ششم)

بازارمالی یا بازار سرمایه ومؤلفه ها وعوامل مؤثر برآن
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مقدمه
بازار سرمایه چيست؟
يکي از مفاهيم رايج سرمايه گذاري ،مفهوم بازار سرمايه است .تعدادي از سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه بورس اوراق بهادار
تهران در سومين نمايشگاه بي ن المللي بازار سرمايه از نگارنده خواستند تا به زبان ساده مفهوم بازار سرمايه را تشريح نمايد.
از اين رو مقاله حاضر در پي پاسخ به سه سوال زير است :الف) بازار سرمايه چيست؟ ب) وظايف و کارکردهاي آن کدام
است؟ ج) نقاط ضعف و قوت بازار سرمايه کشور چيست؟
بازار سرمايه بطور کلي بازار سازوکاري است که به کمک آن مردم به خريد و فروش کاال و خدمات مي پردازند .بازارها
نيازمند بازيگران و زمان کار مشخص هستند .خريداران در بازار داراي قدرت انتخاب مناسب هستند و مي توانند از بين کاالها
و خدمات ،بهترين آنها را انتخاب نماي ند .فروشندگان نيز به خريداران بسياري دسترسي دارند و از اين رو هزينه هاي ارتباطي
کمتري مي پردازند .بازار سرمايه نيز مشابه هر بازار ديگري است ،اما مهمترين کاالي اين بازار ،سرمايه است .بازار سرمايه
بخشي از بازارهاي مالي است .بازار سرمايه در مقابل بازار پول ،ج ايگاه تامين بلندمدت سرمايه شرکتهاست .بازار سرمايه زيربناي
فعاليت هاي تجاري ،صنعتي ،دولتي و خصوصي است .بازار سرمايه واسطه اي براي تخصيص وجوه بلندمدت به منظور تشکيل
دارايي هاي سرمايه اي است .وجوه اين بازار از سرمايه گذاران انفرادي ،شرکت هاي سرمايه گذاري ،صندوق ها ،بانک هاو ديگر
دارندگان وجوه بدست مي آيد .وجوه مذکور جهت تامين مالي طرح هاي کسب وکار و توسعه اي شرکت هاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار مي گيرد .به عبارت ديگر ،بازار سرمايه ،وجوه را از بخش هاي داراي مازاد جمع آوري مي
کند و آن را ب ه سمت کساني که نيازمند تامين مالي هستند ،هدايت مي کند .کارايي بازار سرمايه ،حاصل عملکرد بازيگران و
نيروهاي رقيب در آن است .در کشورهاي پيشرفته ،بازار سرمايه و بخصوص بورس اوراق بهادار مهمترين جايگاه تامين سرمايه
واحدهاي تجاري و صنعتي است  .در حاليکه در کشورهاي کمتر توسعه يافته همچون ايران ،تمرکز تامين مالي بر سيستم و
شبکه بانکي است.
روانشناسی بازار سرمایه
بازار سرمايه ايران به دليل افزايش سهم عوامل محيطي و فزوني يافتن ريسک سيستماتيک نسبت به ريسک غير
سيستماتيک ،به مراتب پيچيده تر از گذشته شده است.
بازار سرما يه ايران به دليل افزايش سهم عوامل محيطي و فزوني يافتن ريسک سيستماتيک نسبت به ريسک غير
سيستماتيک ،به مراتب پيچيده تر از گذشته شده است .تغييرات رو به تزايد نرخ فلزات کاني و افزايش بهاي جهاني نفت ،منجر
به رشد جهشي شرکت هاي توليدکننده مواد اوليه در نيمه اول سا ل جاري شد .تهديدهاي منطقه اي ،اعتصابات کارگري و
تقاضاي روزافزون برخي کشورها براي مواد اوليه جهت تداوم رشد اقتصادي و ساير عوامل منجر به افزايش بهاي بسياري از
مواد کاني و غيرکاني در بازارهاي بين المللي شد .بنابراين با توجه به روابط پيچيده در دنياي معاصر برنامه ريزي استراتژيک
متناسب با اين شرايط بسيار دشوار و غيرعملي است زيرا برنامه ريزي استراتژيک فرآيندي است که در آن به محيطي قابل
پيش بيني و به روابط خطي نياز دارد.
گري هامل استراتژيست برجسته معتقد است برنامه ريزي يک فرآيند است و فرآيندها نمي توانند استراتژي توليد کنند.
بنابراين استراتژي يک برنامه نيست بلکه رويکردي است که براساس آن ،فرصت هاي بالقوه مورد شناسايي قرار مي گيرد ،در
واقع تشخيص فرصت ها ،جوهره اصلي استراتژي محسوب مي شود.توانايي درک محيط و تشخيص پارادايم الگوي ذهني جديد،
از اصول اساسي تفکر اس تراتژي جديد به شمار مي رود .ناتواني در تشخيص فضاي جديد باعث مي شود سرمايه گذاري ها به
درستي صورت نپذيرد و فرصت هاي در حال شکل گيري مورد شناسايي قرار نگيرند.
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استراتژي چرخشی پرتفوي سبد سهام
به طور کلي سرمايه گذاري در بازار سرمايه از طريق تجزيه و تحليل و مديريت پرتفوي سبد مالي انجام مي شود .روند
سرمايه گذاري با مديريت صحيح پرتفوي تداوم مي يابد .به همين جهت تبيين استراتژي چرخشي سهام در پرتفوي از ضرورت
هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه است .سرمايه گذاراني که نسبت به حرکت چرخشي سهام در پرتفوي خود کم توجه بوده
و يا اعتقادي به آن ندارند و دارايي هاي مالي خود را با باور تکرار روزهاي خوش نگهداري مي کنند ،ممکن است لطمه مالي را
در دراز مدت متقبل شوند .بنابراين ورود و خروج به موقع در بازار سرمايه و ايجاد تعادل بين ريسک هزينه و ريسک از دست
دادن فرصت ها اهميت زيادي در ف رآيند سرمايه گذاري در بازار سهام دارد .از اين رو سرمايه گذاران بايد به طور مرتب نسبت
به ترکيب سبد سهام خود از صنايع مختلف توجه کنند و مزيت ها و معايب آن را بررسي کنند .اگر در سبد مالي خود سهام
شرکت هاي فعال در صنايع پيشرو ،وجود دارد ،آن را باارزش ترين دارا يي مالي خود بدانيد و سعي کنيد حداکثر بازده را از آن
به دست آوريد .در غير اين صورت از بازار عقب افتاده ايد و بايد حرکت را از نقطه ديگر و با تٲخير آغاز کنيد .تاخير در ورود،
ريسک سرمايه گذاري جديد را افزايش مي دهد و يا احتماال بازدهي کمتري نصيب پرتفوي مي شود .کسب سود در گرو خريد
و فروش مناسب و به موقع است .دقت در اين مرحله حائز اهميت است ،بنابراين روند حرکتي قيمت سهام ،حجم معامالت
رواني بازار قرار نگيريد .در چنين شرايطي مي توان خريد را پلکاني انجام داد تا بخشي از ريسک کاهش يابد .يا از خريد با تاخير
زماني بسيار منصرف شويد.
ولي فراموش نکنيم يک سرمايه گذار موفق و هوشيار هميشه به دنبال اصالح سبد مالي خود است .به طور کلي نحوه
تصميم گيري در بازار سرمايه ،متاثر از دو رويکرد پيش نگر يا پس نگر است .رويکرد پيش نگر بر مبناي پيش بيني فرصت
هاي نهفته در بازار شکل مي گيرد و ر يسک و نيز بازده باالتري به همراه دارد .در حالي که رويکرد پس نگر به مراتب محافظه
کارانه تر و کم ريسک تر بوده و پس از ظهور فرصت ها به ايجاد قابليت هاي الزم جهت کسب بازدهي مي پردازد و بالطبع
ميزان کسب بازدهي آن هم کمتر است .مجموع باورها ،اعتقادات ،خصوصيات شخص يتي ازجمله ميزان ريسک پذيري سرمايه
گذاران ،به انتخاب يکي از آن دو رويکرد منجر مي شود.

روانشناسی سرمایه گذاران در بازار سرمایه
بازار سرمايه ،نمونه اي از جوامع انساني محسوب مي شود ،بنابراين مي توان برخي از مراحل معامالت خريد و فروش
احساسي ،تاثير جو رواني بازار و پيروي محض از شايعات بازار را با مراحل تبديل يک پديده جديد به هنجار و پذيرش و پيروي
عامه از آن در جامعه ،به عنوان بخشي از رفتار انساني مورد مقايسه و مطالعه قرار داد .راجرز جامعه شناس آمريکايي در
تحقيقات خود اعضاي جامعه را در زمينه پذيرش تدريجي يک پديده ،به پنج دسته ،نوآورها  ،inovatorsزود پذيرها early
 ،adoptersاکثريت زود  ،early majorityاکثريت دير late majorityو دير پذيرها ي ا عقب مانده ها  laggardsتقسيم
مي کند .در اين تقسيم بندي بيشترين تعداد شامل افراد اکثريت زود است .در واقع بعد از شروع حرکت هنجاري ابتدا ،زود
پذيرها و سپس اکثريت زود« ،استراتژي اطمينان» را در پيش مي گيرند و براي عقب نماندن از پديده اي که مي رود به زودي
هنجار شود ،پيروي مي کنند .در اين الگو موتور حرکت زود پذيرها هستند .با نگاهي عميق به بازار سرمايه و نحوه تصميم
گيري سرمايه گذاران در هنگام معامله مي توان اين الگو را مشاهده کرد .سفته بازان در بازار سرمايه نقش زود پذير ها را بازي
مي کنند ،در واقع موتور حرکت در با زار سرمايه آنان هستند .سفته بازان پس از شناسايي صنايع پيشرو و يا بعضا با سفته بازي
در سهام ،فعاليت خود را عملياتي مي نمايند و به دنبال آنان اکثريت زود اقدام به معامله سهام مي کنند .با گذشت تدريجي
زمان و با تاخير در چند نقطه در دامنه تغييرات حجم مبنا ،اکثري ت دير و سپس با تاخير بعدي دير پذيرها يا عقب مانده ها
وارد معامالت مي شوند .عموما ورود دير پذيرها و عقب مانده ها در بازار سرمايه هنگامي صورت مي گيرد که نوآورها و زود
پذيرها در حال خروج از بازار هستند و با کسب بازده مورد انتظار ،ريسک را به تازه واردان منتقل مي کنند .در اين شرايط
نسبت قيمت به درآمد  p/eسهام به مرور افزايش يافته و ريسک خريد و نگهداري سهام افزايش مي يابد .به طور مثال مي توان
به وضعيت سهام شرکت هاي سيماني در چند سال گذشته اشاره کرد.
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بنابراين به نظر مي رسد شخصيت سرمايه گذاران با انتخاب رويکرد و زمان ورود آنان در معامالت سهام رابطه مثبت
داشته باشد .بدين ترتيب سرمايه گذاران مي توانند با درک مناسبي از شرايط جديد نسبت به افزايش قابليت هاي خود بيفزايند
و تصميمات خود را مورد ارزيابي قرار دهند.به طور کلي اتخاذ استراتژي سرمايه گذاري در بازار سهام ،با اهداف سه گانه کوتاه
مدت ،ميان مدت و بلند مدت و ميزان سهم هر يک از آنان در سبد سرمايه گذاري تبيين مي شود و با شخصيت رواني سرمايه
گذاران مرتبط است.
در يک الگوي تحليلي ،شخصيت سرمايه گذاران و رفتار آنان در بازار سرمايه را مي توان با الگوي راجرز در زمينه دسته
بندي افراد در مواجهه با تغيير ارزش ها مطابقت داد:
نوآورها
نوآورها صنايع پيشرو را مورد شناسايي قرار مي دهند .اين سرمايه گذاران ،عموما سرمايه خود را به دو قسمت کوتاه
مدت و ميان مدت تقسيم مي کنند و براي آنان سرمايه گذاري بلند مدت جاذبه اي ندارد .سبد مالي آنان از ريسک و نيز
بازدهي بااليي برخوردار است.
زود پذیرها
اين افراد هنگامي که پارادايم جاري در بازار سرمايه تغيير مي کند و فرصت جديدي براي بهره برداري به وجود مي آيد،
فعاالنه بخش قابل توجهي از استراتژي را بر محوريت نوآورها استوار مي سازند .در نتيجه چيدمان سبد مالي آنان از ريسک و
نيز بازدهي نسبتا بااليي برخوردار است.
اکثریت زود
اين دسته از سرمايه گذاران فرصت هاي جديد را شناسايي کرده و آن را در قواعد پارادايم جاري مي پذيرند و ميزان
سرمايه گذاري ميان مدت بيشترين درصد را در سبد مالي آنان تشکيل مي دهد .سبد مالي آنان از بازدهي و نيز ريسک
متوسطي برخوردار است.
اکثریت دیر
اين افراد حداقل درصد سرمايه را به سرمايه گذاري کوتاه مدت تخصيص مي دهند ،استراتژي آنان فاقد برتري است و
منجر به تحول اساسي در بازده مورد انتظار نمي شود و سبد مالي آنان با حداقل ريسک و نيز بازدهي همراه است.
دیر پذیرها و عقب مانده ها
اين افراد استرات ژي سبد سهام خود را براساس جو رواني بازار و با تاخير زماني تشکيل مي دهند .بنابراين سبد مالي آنان
با بازدهي کم و ريسک بسيار تشکيل مي شود .اين طبقه بندي به ما کمک مي کند تا درک روشني از سرمايه گذاري خود
داشته باشيم و چنانچه انتظارات خود را از حضور در اي ن بازار ،تحقق نيافته مي بينيم تغييرات الزم را براي دستيابي به نتايج
مورد انتظار در رفتار سرمايه گذاري خود بدهيم .بنابراين تعيين ميزان هر يک از اهداف سه گانه سرمايه گذاري هميشه تابعي
از ريسک و بازده است .با توجه به اهميت ريسک پذيري در بازار سرمايه ،بديهي اس ت که ميزان موفقيت سرمايه گذاران عالوه
بر دانش و اطالعات عميق نسبت به بازار ،تا حدود زيادي بستگي به خصوصيات شخصيتي سرمايه گذاران دارد.

اخالل در بازار سرمایه
بحث قيمت گذاري سيمان از آغاز سال جديد دوباره مطرح شد و رونق موقتي را به اين گروه بازگرداند ،اما مطابق معمول
پس از توافقات اوليه براي افزايش نرخ سيمان به ناگاه بر مسووالن آشکار شد که اين امر به داليلي فعالً مقدور نيست و ماجرا
هنوز ادامه دارد.
در دو سال گذشته ميزان فعاليت سهامداران و گردش مالي و در يک کالم سودآوري سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار
کاهش ج دي و چشم گيري يافته است .اثرات اين موضوع فرار سرمايه ها از فعاليت هاي توليدي به سمت دالل بازي و خريد
و حبس کاالهاي سرمايه يي به مانند طال و مسکن و زمين است که مستقيماً شاخص تورم را افزايش مي دهد .آنچه منظور
نظر از تحرير اين مطلب است نه اثرات فرار سرمايه از بازار بورس اوراق بهادار که عوامل اصلي ايجادکننده آن است.
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به اعتقاد بسياري از کارشناسان مهمترين عامل کاهش رونق در بورس اوراق بهادار افزايش تنش سياسي به ويژه در روابط
بين المللي و منطقه يي است .اين موضوع اگر چه تا حدود زيادي منطبق بر واقعيت به نظر مي رسد ام ا باعث کتمان بخش
بسيار مهمتري از عوامل مخرب فضاي کلي بازار بورس اوراق ،يعني تصميمات ناگهاني و غيرکارشناسي دولت نمي شود .به
عنوان مثال از آغاز سال  ۸6تاکنون و در مدت زماني حدود يک ماه ،عملکرد دولت باعث فروپاشي چندين گروه بسيار پراهميت
بازار شده است که به طور خالصه به آن اشاره خواهد شد.
در ابتداي سال خبر آزادسازي نرخ محصوالت پتروشيمي که به احتمال بسيار زياد همراه با برداشتن سوبسيد انرژي
متعلقه به اين شرکت ها خواهد بود ضربه شديدي را به وضعيت به نسبت باثبات شرکت هاي پتروشيمي حاضر در بورس وارد
کرد.
اين تصميم گير ي همچنان مي تواند در ميان مدت عملکرد شرکت هاي پايين دستي به مانند کربن ،دوده هاي صنعتي،
توليد کنندگان روغن هاي صنعتي و خودرو را نيز به شدت مورد تاثير قرار دهد .بعد از انتشار خبر اين تصميم بالفاصله شرکت
هاي معظم پتروشيمي خارک ،پتروشيمي اراک و پتروشيمي آبادا ن به صف فروش فرو رفتند و شرايط نامساعد آنان هنوز نيز
ادامه دارد .شرکت هاي پتروشيمي به ويژه شرکت پتروشيمي خارک به دليل عظمت آن تعداد بسيار گسترده يي سهامدار دارند
که همگي آنان از شرايط پيش آمده متضرر شده اند.
گروه توليدکنندگان سيمان يکي ديگر از گروههاي اصلي حاضر در بازار بورس اوراق بهادار است .عدم اخذ تصميمي نهايي
و منطقي درباره نحوه قيمت گذاري سيمان و قيمت نهايي آن سبب شده است سهامداران گروه شرکت هاي سيماني در دوره
هاي متناوب زيان هاي گسترده يي را شناساطرح شد و رونق موقتي را به اين گروه بازگرداند ،اما مطابق معمول پس از توافقات
اوليه براي افزايش نرخ سيمان به ناگاه بر مسووالن آشکار شد که اين امر به داليلي فعالً مقدور نيست و ماجرا هنوز ادامه دارد.
البته در موضوع تثبيت قيمت سيمان نبايد از اعمال فشار واسطه ها و کساني که از رانت هاي ويژه برخوردارند و اختالف قيمت
ه نگفت بين نرخ دولتي و قيمت بازار آزاد سود سرشاري را نصيب آنان مي کند غافل بود ،سود سياه و کالن اين افراد به قيمت
زيان صد ها هزار سهامدار جزء شرکت هاي سيماني به دست مي آيد و آن طور که پيش بيني مي شود اين روند فعالً ادامه
خواهد داشت.
گروه توليدکنندگان روي يکي ديگر از گروه هاي بسيار حساس بازار است که به واسطه تصميمات لحظه اي مسووالن در
خطر زيان بسيار شديدي قرار گرفته است .اعمال تعرفه  30درصدي بر صادرات شمش روي باعث شده است اين گروه در
شرايط بسيار شکننده يي قرار گيرد .اين نکته وقتي اهميت مضاع ف پيدا مي کند که دريابيم گروه روي به ويژه شرکت توسعه
معادن روي ايران سهامداران بسيار گسترده يي دارند و معموالً تمامي فعاالن بازار بورس بخشي از سرمايه خود را به سهام يکي
از زيرمجموعه هاي گروه روي اختصاص داده اند.
نکته جالب تر اينکه در زمستان گذشته و در مقطع ي که حفظ شاخص کل به عنوان تنها وظيفه سازمان بورس شناخته
مي شد ،اين سازمان در اقدامي عجوالنه و غيرکارشناسي شرکت هاي زيرمجموعه روي را که نمادشان در آن مقطع بسته بود
وادار به صدور اطالعيه حتي در ساعت  ۹شب کرد تا با بازگشايي نماد اين چند شرکت از کاهش بيشتر شاخص کل جلوگيري
کند؛ بدون هيچ گونه توجهي به اين واقعيت که اين امر باعث زيان شديد سهامداران گروه روي خواهد شد .از ديگر نکات جالب
در مورد گروه روي بي تصميمي درباره چگونگي و زمان واگذاري مجدد معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روي يا هر
شرکت ديگري است.
اين موضوع و قتي اهميت مضاعف پيدا مي کند که دريابيم با آغاز فصل گرما فرصت استفاده از اين معدن آغاز شده و هر
چه سريع تر مي بايد نسبت به باطله برداري از قسمت هاي فروريخته آن اقدام کرد ،در غير اين صورت اکثر شرکت هاي رويي
در آينده با مشکل جدي کمبود خاک روبه رو خواهند شد .ه مه موارد فوق باعث شده است سرنوشت شرکت هاي رويي بر اثر
تصميمات دولت با ريسک شديدي روبه رو شوند و آينده اين شرکت ها در ابهام باقي بماند.
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موضوع قابل ذکر ديگر مساله کاهش نرخ بهره بانکي است .تصميم چند روز پيش کميته فرعي شوراي پول و اعتبار مبني
بر عدم کاهش نرخ ب هره در سال جاري که بعدها مورد تاييد خود اين شورا نيز قرار گرفت موجب جذب سريع سرمايه ها به
شرکت هاي بانکي و ليزينگي حاضر در بورس اوراق بهادار شد.
اما اين خبر خوش براي سهامداران اين شرکت ها نيز چند روزي بيشتر دوام نياورد و اعالم شد که هيات دولت قصد دارد
مانن د سال هاي گذشته نرخ بهره را  2درصد کاهش دهد .جدا از اينکه اين کاهش نرخ تا چه اندازه مي تواند اثرات تورمي ايجاد
کند ،همين بي توجهي کامل به آراي يک گروه متشکل از کارشناسان خبره دولتي خود قابل تامل است.
اگر قرار است تصميمات حياتي مربوط به نرخ بهره مبتني بر آراي يک نفر گرفته شود پس فلسفه وجودي نهادهاي
متخصص چيست و چرا دولت کارشناسان شوراي پول و اعتبار را باز خريد نمي کند و آنها را به خانه نمي فرستد؟ با اين کار
در هزينه هاي دولتي نيز صرفه جويي خواهد شد.

اهميت و ضرورت انجام تحقيق
با توجه به اينکه امروز شاهد اين هستيم که تعداد زيادي کد بورسي توسط کارگزاريها ثبت شده و باتوجه به رشد روز
افزون صنايع اين مهم بايد در دستگاههاي مختلف ارتباطي وآموزشي ازجمله رسانه ملي راديو ،تلويزيون ،تحصيالت دانشگاهي
و آکادميک بايد پرداخته شود.
متاسفانه باتوجه به اينکه تحليل بورس نيازمند يک دانش فراگير و داراي مشتقات زيادي و پيش نيازهاي متفاوتي مي
باشد براي احاطه بر کل فرآ يند بازار بعضاً ديده شده که افرادي دريک حوزه تخصصي نچندان عميق پيدا کرده اند درصورتي
که اگر محاط برتمام مؤلفه هاي بازار نباشيم ممکن است قسمتي از تحليل آ نچنان دقيق انجام نشود.

جنبه جدید بودن و نوآوري در تحقيق
در اين قسمت بايد ذکر کرد که به هيچ وجه مدلهاي آموزشي اين بازار را نميتوان بصورت صددرصدي با بازارهاي جهاني
ويا اموزشهاي جفت ارز وفارکس مقايسه کرد.
دليل واضح آن دوطرفه بودن بازارهاي جهاني مي باشد .حتي  byو sellبه معني شناسايي سود ويا نقاط ضررر احتمالي
در بازارهاي جهاني مي باشد.
به نظر الزم است که مدل ها مبتني بر شرايط روز بازار ايران باشد تا بتوان بهترين تريد يا به معني ديگر معامله را انجام
داد.

اهداف تحقيق
در اين تحقيق سعي شده تا مباني و اصطالحات و مفاهيم اوليه و همچنين فرصت سازي نه فرصت سوزي در بازار پولي
ارائه شود و مستمع حداقل آگاهي الزم براي ايجاد بهترين شرايط ممکن در معامله گري را کسب نمايد .البته نياز است تا
مباحث تخصصي در تحصيالت آ کادميک مرتفع گردد ولي در اين مقاله سعي شده تا محتوي و مباني بازار سرمايه و دانستن
آ ن بصورت عمومي عرضه گردد.
تفاوتهاي بنياديني در نوع تحليل تکنيکال و فاندامنتال به لحاظ عملکرد ممکن است وجود داشته باشد چرا که تحليل
تکنيکال براي معامله گري و فاندامنتال براي سرمايه گذاري مشخص شده اند.

سؤاالت تحقيق
متاسفانه يک نگاه عامه بصورتهاي تحليل تکنيکال وجود دارد که اينها يک سري نقاشي و خط و خطوط مي باشد .سوالي
که مطرح مي شود نيز ازهمين جنس مي باشد.
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مشخصاً هر نوع تحليل يکسري قوائد و قوانين مخصوص به خود راداراست که اگر رعايت نشود چه درحوزه تکنيکال و چه
در حوزه فاندامنتال يا همان بنيادي اين سوال بي پاسخ خواهد ماند که آ يا تحليل مشخصاً براي يک سهم يا ايندکس جواب
مي دهد ياخير ؟

فرضيه هاي تحقيق
بين تحليل تکنيکال وتحليل فاندامنتال چه ارتباط معناداري وجود دارد ؟
بين عوامل مؤثر بر بازار با توجه به تحليلهاي بنيادي وتکنيکال چه ارتباطي وجود دارد ؟
تعريف واژه ها و اصطالحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):
تکنيکال :چارت
فاندامنتال :بنيادي
ايندکس :شاخص
کارکشن :اصالحي
باي :خريد
سل :فروش

روش شناسی تحقيق
الف -شرح کامل روش تحقيق بر حسب هدف ،نوع داده ها و نحوه اجرا (نوع تحقيق ،مواد ،تجهيزات و استانداردهاي مورد
استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفکيک):
تذکر :درخصوص تفکيک مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن ،از به کار بردن عناوين کلي نظير« ،گردآوري اطالعات
اولي ه»« ،تهيه نمونههاي آزمون»« ،انجام آزمايش ها» و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات کامل در رابطه
با منابع و مراکز تهيه دادهها و ملزومات ،نوع فعاليت ،مواد ،روشها ،استانداردها ،تجهيزات و مشخصات هر يک ارائه گردد.
ب -متغيرهاي مورد بررسي و شرح چ گونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها (در صورت وجود):
تحليل چارتيستها و ايندکس نموداري
تحليل فاندامنتال ((بنيادي))
روانشناسي سهم و بازار
تابلو خواني
ج –ابزار و روش گردآوري دادهها (ميداني ،کتابخانهاي ،مشاهده و آزمون ،پرسشنامه ،مصاحبه ،فيشبرداري ،آزمايشگاهي
و غيره ):
تذکر :در صورت استفاده از پرسشنامه ،ارائه آن همراه با پروپوزال الزامي است.
ابزار و روش گردآوري دادهها (ميداني ،کتابخانهاي ،مشاهده و آزمون ،پرسشنامه ،مصاحبه ،فيش برداري ،آزمايشگاهي و
غيره):
براي گرداوري دادهها از روش مطالعات کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است.
در روش مطالعات کتابخانه اي از ابزارهايي چون کتاب ،مقاله ،پايان نامه ،اسناد و  ...استفاده شده است.
د – جامعه آماري ،روش نمونه گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان ):
جامعه آماري ،روش نمونهگيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
کليه افراد حاضر در بازار سرمايه و کساني که عالقمند به فراگيري دانش و همچنين سرم ايه گذار در بنگاهها ومؤسسات
مالي هستند.
ه – مدل مفهومي تحقيق (در صورت وجود ):
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و  -روشها و ابزار تجزيه و تحليل آماري داده ها:
در اين تحقيق از دو روش آمار توصيفي و آمار استنباطي براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده مي شود:
آمار توصيفي :تحليل داده ها در قالب جداول ،نمودارها توصيف خواهد شد.
آمار استنباطي :در اين روش براي آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي پيرسون ،آزمون  tمستقل و رگرسيون براي تجزيه
و تحليل آماري استفاده خواهد شد.
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