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وارانخریدمعموالدرگیرطرفین.آیندهمگردخدماتوکاالمبادلهتسهیلبرایتوانندمیطرفینکهاستمکانیبازار•
بهوکنندیممالقاتیکدیگربارودررومردمکهجاییفروشی،خردهیکمانندباشدفیزیکیاستممکنبازار.هستندفروشندگان

ستقیمیمفیزیکیتماسهیچآندرکهآنالین،بازاریکمانندباشندمجازیتوانندمیهمچنینبازارها.پردازندمیفروشوخرید
.پرداختخواهیمبازارهاانواعوبازارمفهومبررسیبهادامهدر.نداردوجودفروشندگانوخریدارانبین

کنند،القاتمیکدیگربااقتصادیمعاملهیکانجامبرایتوانندمیطرفچندیادوآندرکهاستمکانیبازار:بازارتعریف•
ازترکیبیهریاهاارزاطالعات،خدمات،ها،کاالشاملاستممکنبازارهاانواعدرمعامله.ندارندقانونیرایجپولکهآنهاییحتی
گردآنردمیتوانندفروشندگانوخریدارانکههستندعرصههاییبازارها.شودمیمنتقلدیگرطرفبهطرفیکازکهباشداینها
.باشندداشتهتعاملیکدیگرباوآیندهم

بازار پولی . 1
Moneyیاپولبازار Marketادیزیاهمیتازمدتکوتاهدرنقدینگیتامیندرآنزیادسهمعلتبهکهاستمالیبازارازبخشی

در.دارندالسیکازکمترسررسیدکهمیشودمعاملهباالنقدشوندگیبااوراقوپولآندرکهاستبازاریپولبازار.استبرخوردار
معامالتنایطرفینکهمیگیرندشکلکالنوعمدهصورتبهومدتکوتاهسررسیدبابدهیاوراقبرمبتنیمعامالتیپولبازار

.هستندگرانمعاملهسایروموسسات

باراقاوبازارایندر.باشدمیبرودشماربهپولجایگزینعنوانبهبتواندکهداراییهروپولستدودادبرایبازاریاین•
.شدخواهدمعاملهسال1ازکمترسررسیدی

کمترسیاربمالیبازارهایمقایسهدربهرهنرخبازارایندروشودمیانجامباالییبسیارسرعتبانقدشوندگیپولبازاردر•
برایهکاستبازاریپولبازارکلدر.شوندفعالیتبهمشغولبازارایندرکمتریریسکباتوانندمیافرادوباشدمی

.داردکاربردمدتکوتاهمالیابزارهای

کهزمانیکدرشدهتعیینمبالغساله،پرداخت1وماهه6ماهه،3مدتکوتاهبهاداراوراقشاملپولبازاردرمالیابزارهای•
وشودمیشناختهتجاریاوراقعنوانتحتکهقرضهاوراقنوعیوسپردهشود،گواهیمیشناختهبانکپذیرشعنوانتحت

.شودمیاستآنازکمتریاروز270معموالآنسررسید

پولبازارابزارهای۱.۱

.استبازارآندرمعاملهموردابزارهایونهادهاشاملکهاستارکانیدارایبازاریهر•
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نهادهای بازار پول۱.2
بانک مرکزی•

اعتباروولپعرضهبنابراینداردبرعهدهراآنبرنظارتوپولیسیستمکنترلکهاستنهادیمرکزیبانک
نرخ.ددارنقشپولعرضهدرالزمزیرساختایجادوتدابیراتخاذبامرکزیبانک.داردخودکنترلتحترا

ازبخشیهکمیگذاردتاثیرپولعرضهبرآندرتغییرایجادبامرکزیبانککهاستابزارهاییازیکیبهره
استریدیگابزارجملهازنیزآزادبازاریابازبازارعملیاتهمچنین.استمرکزیبانکپولیهایسیاست

.میگذاردتاثیرآنبرمرکزیبانککه

بانک های تجاری•
بازخریدتشار،انبهمربوطعملیاتبیشترین.دارندکشوریهربانکیسیستمدرمهمنقشیتجاریبانکهای

.برمیگرددبانکیشبکهبهپولبازاراوراقتسویهو

واسطه های مالی غیربانکی•
وامبهرامدتیکوتاهوجوهکهدارندوجودنیزبانکیغیرمالیهایواسطهتجاری،هایبانکبرعالوه

.دهندمیوامپولبازاردرگیرندگان

بازار پولقوانین ۱.3
وادیاقتصرشدقیمتها،ثباتپولی،سیاستهایواعمبطوراقتصادیکالنسیاستهایاهدافمهمترین

قابلگذارانسیاستبرایمستقیمبطورنهاییاهدافبهدستیابیکهآنجاییاز.استاشتغالمطلوبسطح
الهمسپولیسیاستمورددر.داردضرورتمتناسبهایابزارومیانیاهدافمعرفیلذاباشد،نمیحصول
ازیرویپباایراندر.میشودخالصهپولعرضهوسودنرخکنترلبینانتخابدرغالبا میانیهدفانتخاب
بخشهایزنیاموردنقدینگیتامینضمنمیشودتالش،پولیکلهایکنترلبرمبتنیپولیسیاست
توسعهبرنامههایدرمندرجتورمونقدینگیاهدافبانامتناسبپولیانبساطازسرمایهگذاری،وتولیدی

.آیدعملبهجلوگیری

بازارهای مالی. 2
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( Financial Markets )بازارهای مالی•

وهادارباوراقشاملکهشودمیگفتهمالیهایداراییشوندمیمعاملهمالیبازارهایدرکهمختلفیهایداراییبه
یاارانخریدبهفروشندگانازشدهتعیینمقرراتوقوانینبراساسمالیهایداراییاینکهشودمیقرضهاوراق

فروشبهراداراییخواهندمیکهافرادیمیانواسطهیکمالیبازارهای.شوندمیمنتقلمتقاضیان
دردگانفروشنوخریداران.هستند(خریداران)کنندخریداریراداراییخواهندمیکهافرادیو(فروشندگان)برسانند
.شوندمعاملهواردیکدیگرباآسانیبهوکردهپیداراحتیبهرایکدیگرتوانندمیمالیبازارهای

:ایمکردهبندیطبقهدستهچهاربهرامالیبازار

سررسیدتعهداتبراساسمالیبازارهای-2-۱

Capital)سرمایهبازار Market):

تعهداتدسررسیبازارایندرکهاستمالیبازارهایبندیتقسیمدرمالیتعهداتسررسیدگروهجزوسرمایهبازار

نسبتبازاراین.داردوجودنیزسررسیدبدونهایداراییبازارایندرالبته.باشدمییکسالازبیشبازارایندرمالی

برخوردارالیمابزارهایدرباالییتنوعازبازاراینواستبزرگتربسیارمالیتعهداتسررسیدمالیبازارهایسایربه

.باشدمی

اوراقکهتاسبازاریاولیهبازار.شودمیبندیتقسیمثانویهبازارواولیهبازاردستهدوبهتنهاییبهسرمایهبازار

ازاربدرکهبهاداریاوراقآندرکهاستبازاریثانویهبازاراماشودمیمعاملهسپسوشدهتشکیلآندربهادار

.شوندمعاملهمجدداتوانندمیاندشدهمعاملهاولیه
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بازارهای مالی براساس نوع دارایی-2-2•

Stok)سهامبازار Market):تتحکهاستدارایینوعبراساسمالیبازارهایبندیتقسیمدربازاریسهامبازار

وقوانیندارایکهمالیبازارهایطریقازسهامبازاراینشود،درمیشناختهمردممیاندربورسبازارعنوان

دارندگانسهامبازاردردرواقع.شدخواهندمبادلههستندبورسازخارجکهمالیبازارهایدریاهستندمقررات

.دارندادعاشرکتمالکیترویبراوراق
بهرسیدستقابلیتبازاراینزیرارودمیشماربهاقتصادیهایجنبهترینمهمازیکیکشوریکدرسهامبازار

شدنقمحقبهطریقاینازوکنندتوزیعراشرکتمالیکتتوانندمیگذارانسرمایهوکندمیفراهمراسرمایه

.کنندکمکآیندهدرخودهایفعالیتبادرآمدها
Market):بدهیاوراقبازار Bond)یمالبازارهایبندیتقسیمدرمالیبازارهایازدیگریکیبدهیاوراقبازار

خزانهسنادااوراقماننداوراقانواعبازارایندر.باشدمیموثربسیارکشوریکاقتصاددرکهاستدارایینوعبراساس

هببلندمدتومدتمدت،میانکوتاهمختلفزمانیهایبازهدرسپردهرهنی،گواهیمشارکت،اوراقاسالمی،اوراق

.شودمیسپردهگیرندگانقرضعنوانتحتافرادی
ایندر.شدخواهدستدودادایدورهپرداختبدونوایدورهپرداختشکلدوبهقرضهاوراقبدهیاوراقبازاردر

مردموتاسباالترمعموالبانکیسودازبدهیاوراقسودوندارندشرکتمالکیترویبرادعاییاوراقدارندگانبازار

.کننداستفادهآنازکمتریریسکباتوانندمی
Derivative)مشتقهابزاربازار Market):وانرژی،ارزمانندفیزیکیهایداراییومالیهایداراییبازارایندر

.شودمیانجامپول
اجبهجاداراییبازارایندرباشیدداشتهشود،دقتمیانجامطرفچندمیانهاداراییستدودادبازارایندر

میمشتقهزاراببازارمثبتهایویژگیاز.شودمیتعیینآنهااصلیپشتوانهتوسطداراییاینارزشبلکهشدنخواهد

.کرداشارهمالیاتپرداختعدموداراییتامینهزینهدارایی،کاهشبازدهیافزایشبهتوان
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بازارهای مالی براساس عرضه اوراق بهادار-2-3•

Primary)اولیهبازار Market):بازارایندرکهاستاولدستبازارهمانپیداستنامشازکههمانطوراولیهبازار

بسیارسرمایهبهمختلفهایشرکتوموسساتمانندبهاداراوراقازبسیاری.شدخواهندمعاملهباراولینبرایدارایی

واهندخدستبهخودبهاداراوراقواگذاریباراسرمایهاینکههستندنیازمندخودمالیمنابعتامینبرایهنگفتی

.آورد
اوراقخواهدمیکهایموسسهیاشرکتنمایندهتوسطوباشدنمیواسطهنیازمنداولیهبازاردربهاداراوراقواگذاری

اوراقخواهدمیکهباشدمیشرکتییاموسسهفروشندهبازارایندرکهشدخواهدانجامکندواگذارراخودبهادار

.کندمیخریداریرابهاداراوراقکهاستقراردادیطرفنیزخریداروبرساندفروشبهراخودبهادار
Secondary)ثانویهبازار Market):یبازارهابندیتقسیمدرمالیبازارپیداستنامشازکههمانطورثانویهبازار
.شودمیانجاممجددابهاداراوراقستدودادبازارایندرکهاستبهاداراوراقعرضهبراساسمالی
تصمیموانددهکرگذاریسرمایهکهافرادیبازاراینیابد،درافزایشاولیهبازاردرنقدینگیکهشودمیباعثثانویهبازار
راهشدفروختهبهاداراوراقیافروختهراشدهخریداریبهاداراوراقراحتیبهتوانندمیگرفتخواهندآنتغییربه

.دهندانجامفروشوخریدآسانیبهتوانندمیبازارایندرفروشندگانوخریداران.کنندخریداری

بازارهای مالی براساس زمان واگذاری-4-2•

بر اساس عرضه بازارهای مالی
اوراق بهادار

بازار اولیه  

بازار ثانویه 

بر اساس زمان بازارهای مالی
واگذاری

بازار نقدی  

بازار آتی  



Spot)بازارنقدی Market):استمالیبازارهایبندیتقسیمدرواگذاریزمانبراساسبازارینقدیبازار،
هکشودمیانجامسریعبسیارمعامالتبازارایندر.شودمیانجامزمانازاینقطهدربازارایندرمعامالت

.شودمیمختلفکاالهایوقرضهاوراقفروشوخریدشاملمعامالتاین
Future)آتیبازار Market):نیزهمشتقاوراقآتیبازارآنبهوباشدمینقدیبازارمقابلنقطهآتیبازار
.شودمیمعاملهمشتقهاوراقبازارایندرزیراشودمیگفته
قاوراکهافرادیقراردادایندرکهباشدمیقراردادیکدارایشودمیمعاملهآتیبازاردرکهمشتقهاوراق

بهایکردهخریداریرامشتقهاوراقشدهتعیینزمانیکدرشدخواهندموظفباشدمیآنهاداراییمشتقه
.برسانندفروش

:ارکان  بازار اوراق بهادار . 3

شورای عالی بورس و اوراق بهادار۱-3-۱
تهایکلیتصویبسیاستکالنوخطمشیبازاردرقالبسیاس.اینشوراباالترینرکنبازاراوراقبهاداراست

اعمالنظاموقوانینومقرراتمربوطوهمچنیناتخاذتدابیرالزمبرایساماندهیوتوسعهبازاراوراقبهادارو
.نظارتعالیهبراجرایقانونبازاراوراقبهادارازمهمترینوظایفآناست

سازمان بورس و اوراق بهادار۱-3-2
.اینسازمانیکموسسهعمومیغیردولتیاستت،کتهتحتتنظتارتشتورایعتالیبتورسفعالیتتمیکنتد

.وندعضواستکهازبینکارشناسانحوزهمالیِبخشغیردولتیانتخابمیش5هیاتمدیرهاینسازماندارای
.اعضایهیاتمدیرهسازمانبورساوراقبهادارتوسطشورایعالیبورسانتخابمیشود

تهرانبهاداراوراقبورسشرکت۱-3-3
برپایهقانونبتازاراوراقبهتادار،1384درسال.تاسیسشد1346بورساوراقبهادارتهراندربهمنماهسال

یرابترایننهادازیکسازمانعمومیغیرانتفاعیبهشرکتسهامیعامانتفاعیتبدیلشدوعملیتاتاجرایت
.عهدهگرفت

حسنبرارتنظطریقازکارآومنصفانهشفاف،باثبات،سرمایهبازارتوسعهوتقویتحفظ،هدفباشرکتاین
.شدایجادمرتبطمقرراتوقوانیناجرای

شورای عالی بورس 
اوراق بهادار

سازمان بورس اوراق 
بهادار

سایر نهادهای مالیبورس کاال بورس انرژیفرابورس ایرانبورس اوراق بهادار
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فرابورس۱-3-4
شدهمعرفی،مذاکرهپایهبراوراقبهادارمعامالتبرایغیرالکترونیکیاالکترونیکارتباطشبکهقالبدربازاریبورس،ازخارجبازار
.است

.استبورسعالیشورایعهدهبربورسازخارجبازارهایفعالیتهایلغووتعلیقصدور،

ذیرامکانپبهاداراوراقوبورسسازماننزدشرکتثبتازپسمالینهادهایوبازارهاتأسیسهمفرابورسدربورس،بازارهمانند
.هستندبهاداراوراقبورسسازماننظارتتحتنیزمیشودانجامفرابورسبازاردرکهفعالیتهایی.است

بورس کاال۱-3-5
تغییرخامموادوکاالبهادار،اوراقبجایآندرکهتفاوتاینبااست،بهاداراوراقبورسمانندایرانکاالیبورسعملیاتیسازوکار
.میشودمعاملهنیافتهشکل
.میشوندمعاملهشدهتعیینپیشازروشهاییبامشخص،کاالهاییآندرکهاستسازمانیافتهبازاریکاال،بورس

در.شدتاسیسنیزکشاورزیکاالیبورس1383سالدرآنازپس.بودفلزاتبورس،1382سالدرایرانکاالییبورسنخستین
.آوردندبوجودراایرانکاالیبورسوشدندترکیبهمبابازاردواین1386سالدرنهایت

بورس انرژی۱-3-6
برنیمبتبهاداراوراقو...وبرقگاز،نفت،مثلانرژیهایحاملمعامالتانجامامکانآندرکهاستکاالییبورسیکانرژی،بورس

بهیابیدسترقابتی،فضاییکایجادبابازاراین.استبازارهاسایرشبیهنیزمعامالتانجامنحوه.داردوجودآندرمذکورکاالهای
.میسازدفراهمانرژیحاملهایبرایراتعادلیقیمتهای

.استفرعیومشتقهفیزیکی،بازاررکنسهداراینیزخودمیشود،محسوبسرمایهبازارارکانازیکیکهانرژیبورس

مالینهادهایسایر۱-3-7

شرکتهایاطالعات،پردازششرکتهایسرمایهگذاری،مشاورانرتبهبندی،موسساتکارگزاریها،سرمایهگذاری،صندوقهای
شکیلتراسرمایهبازارارکانازقسمتیهمهوهمهبازنشستگیصندوقهایبازارگردانها،سرمایهگذاری،شرکتهایسرمایه،تامین

.میدهند

بازار پایه فرا بورس .۴
.دارنددومبازارواولبازارزیرمجموعهخود،بازارهااینازهریک.میباشدفرابورسوبورسبازاردوازشدهتشکیلسرمایهبازار

.داردشرکتشرایطبهبستگیبازارهااینازیکهردرشدنپذیرفته

میتوانرافرابورسوبورسواقعدر.نداردوجودچندانیتفاوتبازاردواینبینمیکنندمعاملهراشرکتسهامکهگرانمعاملهبرای
.میشودتربیشسرمایهگذاریریسکولیراحتترپذیرششرایطمیرویمفرابورسسمتبهبورسازهرچهکهگرفتنظردرطیفی

.داردآسانتریبسیارعضویتشرطکهمیباشدفرابورسپایهبازارفرابورس،بازارسطحپایینترین
خوبیعملکرداولبازاردرشرکتیاگر.میشودتقسیمدومواولبازاردوبهبهطورکلیبورسبازارگردید،مطرحقبالکههمانطور
نتقلماولبازاربهدهدارائهخودازخوبیعملکرددومبازاردرشرکتیاگرمقابلدروشدخواهدمنتقلدومبازاربهباشدنداشته
.شدخواهداخراجبازارازباشد،نداشتهرضایتبخشیچندانعملکردنیزدومبازاردرشرکتیاگرهمچنین.شدخواهد
پایهبازارتهدرگذش.میروندپایهبازاربهوهستندشدهاخراجفرابورسوبورسازبهقولمعروفدیگرکههستندشرکتهاییپایهبازار
.میشدتقسیمبازار3به

ازقیمتنوساندامنهمحدودیتنداشتندلیلبه”ج“و”الف“بازار.میگیردقرار”ج“و”ب“و”الف“تابلویسهدرپایهبازاردرسهام
.(سهامحقتقدمهمانند)دارددرصدی10نوساندامنه”ب“پایهبازاردرصورتیکهبودندبرخوردارباالتریریسک
اساسبرومیشوندمعاملهقرمزونارنجیوزردتابلوسهدرپایهبازارهاینماد1398سالازبورسسازماندستورالعملطبق

وتفاوتمتابلوهااینازکدامهردرمعاملهنحوه.بگیرندقرارگروهآندرتوانندمیهانماددارند،هاتابلواینازکدامهرکهشرایطی
.باشدمیمتغیرنوساندامنهبراساس
درهانمادبرایودرصد2هفتهطولدرنارنجیتابلوینمادهایبرایودرصد3منفیومثبتهفتهطولدرزردتابلوینمادهای
.استشدهتعییندرصد1هفتهیکطولدرقرمزتابلوی


