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ويژه کارکنان شهزداريها ،دهياريها و شوراهايهاي اسالمی شهز و روستا

مفاهيم سزمايهگذاري(بخش دوم)
سزمايهگذار

سزهایِگذار ػثارت است اس ضخع حمیمی یا حمَلی  ،اػن اس دٍلتی ٍ غیزدٍلتی  ،ایزاًی ٍ خارخی وِ تااطالع اس تَاًایی ٍ اهىاًات
خَد ٍ طزف هماتل ،در چارچَب همزرات ٍ تَافمات ٍ لزاردادّای هٌؼمذُ ،تِ سزهایِگذاری ٍ هطاروت الذام هیًوایذ .تِ اًگلیسی
سزهایِ گذار investorگفتِ هیضَد ،یؼٌی ضخػی وِ دارایی خَد را تاّذف تاسگطت التػادی سزهایِگذاری هیوٌذ.
سزهایِگذاراى اغلة در حَسُّایی هاًٌذ :سْام سزهایِ ،اٍراق لزضِ ،اٍراق تْادار ،اهالن ٍ هستغالت ،ارس ٍ واالّای التػادی،
سزهایِگذاری هیوٌٌذ .سزهایِگذار یا هطاروتوٌٌذُ خارخی ًیش اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی ّستٌذ وِ تز اساس لَاًیي خاری
وطَر خوَْری اسالهی ایزاى  ،حضَر ٍ ٍرٍد هٌاتغ هالی آًاى هداس ضوزدُضذُ ٍ هیتَاًٌذ در اهز سزهایِگذاری در ایزاى فؼالیت
ًوایٌذ.
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سزمايهگذاري

سزهایِگذاری) (Investmentػثارت است اس ّزگًَِ فذا وزدى ارسضی در حال حاضز (وِ هؼوَالً هطخع است) تِ اهیذ تِ
دست آٍردى ّزگًَِ ارسضی در سهاى آیٌذُ (وِ هؼوَالً اًذاسُ یا ویفیت آى ًاهؼلَم است) .تِ ػثارتی سزهایِگذار در حال حاضز ،
ارسش هطخػی را فذا هیوٌذ تا در لثال آى در آیٌذُ ارسش خاغی وِ هَردًظزش است تِ دست آٍرد ؛ هثل پزداخت ٍخْی تاتت
خزیذ سْام تِ اهیذ تِ دست آٍردى سَدّای هطخػی اس آى در آیٌذُ .
سزهایِگذار ی تِ ستاى سادُ ػثارت است اس خزیذ یه دارایی تِ اهیذ وسة درآهذ یا افشایص لیوت در آیٌذُ ٍ یا تزویثی اس ایي دٍ
هفَْم .اس دیذگاُ التػادی ،سزهایِگذاری ػثارت است اس خزیذ یه واالی غیز هػزفی وِ تزای ایداد درآهذ یا ایداد ثزٍت تِ
وار هیرٍد .اس دیذگاُ هالی سزهایِگذاری ػثارت است اس خزیذ داراییّای هالی تِهٌظَر وسة درآهذ ٍ فزٍش در آیٌذُ تالیوت
تاالتز .ساخت یه وارخاًِ تَلیذی ٍ اداهِ تحػیل دٍ ًوًَِ اس سزهایِگذاری اس دیذگاُ التػادی ٍ خزیذ سْام) ،(stocksاٍراق
لزضِ ) ٍ (Bondsاهالن ٍ هستغالت ًوًَِّایی اس سزهایِگذاری اس دیذگاُ هالی ّستٌذ.

پ

در تؼزیف دیگزی سزهایِگذاری یؼٌی  :ػول اختػاظ دادى پَل تزای واری وِ تِ تالش سیادی ًیاس دارد تا ایي اًتظار وِ درآهذ
یا سَد اضافی تِ دست آیذ .سزهایِگذار افساًِایٍ ،ارى تافت)(Warren Buffettسزهایِگذاری را ایيگًَِ تؼزیف هیوٌذ « :فزایٌذ
تزًاهِریشی تزای پَل تا در آیٌذُ پَل تیطتزی ًػیة ضوا تطَدّ ».ذف اس سزهایِگذاری ایي است وِ پَلتاى را در یه یا چٌذ خا اًثاضتِ وٌیذ
تا تزای ضوا وار وٌذ تِ ایي اهیذ وِ پَلتاى در طَل سهاى رضذ خَاّذ وزد.
سزهایِگذاری تِ هؼٌای «َّضوٌذاًِتز وار وزدى است ًِ ،سختتز وار وزدى ».ها در ضغلّایواى سخت وار هیوٌین ،خَاُ تزای
یه ضزوت تاضذ ٍ خَاُ تزای وسةٍواری وِ خَدهاى راُاًذاسی وزدُاین .ها هؼوَالً ساػتّای سیادی وار هیوٌین وِ ًیاسهٌذ
فذاواری است ٍ تاػث افشایص استزس هیضَد .تزداضتي تخطی اس پَلی وِ تِسختی تِدستآهذُ است ٍ سزهایِگذاری آى تزای
ًیاسّای آیٌذُ ،تْتزیي رٍش استفادُ اس پَلی است وِ وسة وزدُاین.
ّوچٌیي سزهایِگذاری تِ اٍلَیتگذاری تزای پَلتاى هزتَط هیضَد .پَل خزج وزدى وار سادُای است ٍ تاػث ایداد خَضیّای
سٍدگذر هیضَد ،تزای هثال هیتَاًیذ پَلتاى را غزف خزیذ ٍسایل خذیذ تزای خاًِوٌیذ ،تِ یه سفز تفزیحی ّیداىاًگیش تزٍیذ
یا در یه رستَراى گزاىلیوت ضام تخَریذّ .وِی ایي وارّا فَقالؼادُ ّستٌذ ٍ سًذگی ضوارا لذتتخصتز هیوٌٌذ اها
سزهایِگذاری هستلشم اٍلَیت تخطیذى تِ آیٌذُی هالی در تزاتز خَاستِّای وًٌَی است .سزهایِگذاری راّی است تزای ایٌىِ
در دٍراًی وِ درگیز سًذگی رٍسهزُ ّستیذ همذاری پَل وٌار تگذاریذ تا تزای ضوا وار وٌذ ٍ در آیٌذُ اس دسترًح وارتاى تْزُ
تثزیذ .در حمیمت ،سزهایِگذاری اتشاری است تزای ایٌىِ آیٌذُی ضادتزی داضتِ تاضیذ.
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تِطَرولی سزهایِگذاری یؼٌی سپزدُگذاری پَل ٍ یا دارایی تاّذف دستیاتی تِ سَد تیطتز وِ هوىي است در وَتاُهذت ٍ یا
تلٌذهذت تِ دست آیذ ٍ .تِ ضىلی دلیكتز هیتَاى گفت وِ سزهایِگذاری یؼٌی افزاد همذار هطخػی پَل را در تخطی تِ وار
تثزًذ ٍ اس ایي طزیك ًِتٌْا اغل پَل ٍ سزهایِ آىّا حفظ هیضَد  ،تلىِ تِ سَد ّندست هییاتٌذ .تِایيتزتیة سَددّی حاغل
اس آى اس هشیتّای سزهایِگذاری هحسَب هیضَد .الثتِ ضٌاخت ٍ آگاّی در هَرد رٍشّای سزهایِگذاری ٍ آگاّی اس اغَل ٍ
ریسه آى ًیش اس هَارد هْوی تِ ضوار هیرٍد وِ در رًٍذ سَددّی ًْایی تأثیز سیادی دارد .سیزا در غَرت اضتثاُ ٍ اًتخاب
رٍشّای ًادرست ٍ ػذم تزرسی ػَالة ٍ یا ًتیدِ وار  ،هوىي است ًتیدِ خَتی تِ دًثال ًذاضتِ تاضذ .اًتخاب راُ درست ٍ
سزهایِگذاریّای هٌاسة ّویطِ تْتزیي ًتیدِ را تِ دًثال خَاّذ داضت .سزهایِگذاری در ػلن التػاد تِ هؼٌای خزیذ واالیی
هیتاضذ وِ در حال حاضز هػزف ًطذُ ٍ رًٍذ افشایص لیوت ًیش دارد  .اها هوىي است  ،فزد در آیٌذُ تِ آى واال ًیاس پیذا وٌذ ٍ
تِایيتزتیة  ،آى واال تزای فزد لاتلفزٍش ٍ تثذیل هیضَد .تِ تؼثیزی  ،سزهایِگذاری ،تِ هؼٌای ایي است وِ فزدی
تِػٌَاىهثال سْاهی را خزیذاری وزدُ ٍ ایيطَر پیصتیٌی هیوٌذ وِ ایي سْام در آیٌذُ افشایص لیوت پیذاوزدُ ٍ تزای اٍ سَد
خَاّذ داضت .تِ ّویي تزتیة  ،سْام را در آیٌذُ تِ لیوت تاالتز فزٍختِ ٍ تِ سَد خَتی دست پیذا هیوٌذ.

