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 (ومدگذاري)بخش  مفاهيم سزمايه

  گذار هيسزما
ٍ اهىاًات  ییوِ تااطالع اس تَاًا یٍ خارخ یزاًی، ا یزدٍلتیٍ غ ی، اػن اس دٍلت ییا حمَل یمیاس ضخع حم ستا ػثارتگذار  سزهایِ

 اًگلیسی تِ .ذیًوا یٍ هطاروت الذام ه یگذارِ یتِ سزها ،هٌؼمذُ ی، در چارچَب همزرات ٍ تَافمات ٍ لزاردادّاٍ طزف هماتل خَد

وٌذ.  گذاری هی ضخػی وِ دارایی خَد را تاّذف تاسگطت التػادی سزهایِیؼٌی ضَد،  گفتِ هیinvestor  سزهایِ گذار

، واالّای التػادی ٍ ارس ،اهالن ٍ هستغالت ،اٍراق تْادار ،اٍراق لزضِ ،سْام سزهایِ :ّایی هاًٌذ حَسُگذاراى اغلة در  سزهایِ

 یخار يیاضخاظ حمیمی ٍ حمَلی ّستٌذ وِ تز اساس لَاً ی ًیشوٌٌذُ خارخ یا هطاروت گذارِ یسزها .وٌٌذ گذاری هی سزهایِ
گذاری در ایزاى فؼالیت  در اهز سزهایِ تَاًٌذ یضذُ ٍ ه ى هداس ضوزدُ، حضَر ٍ ٍرٍد هٌاتغ هالی آًا زاىیا یاساله یوطَر خوَْر

 ًوایٌذ.

 

 يگذار سزمايه

هطخع است( تِ اهیذ تِ  هؼوَالًػثارت است اس ّزگًَِ فذا وزدى ارسضی در حال حاضز )وِ  (Investment)یگذار سزهایِ
در حال حاضز ،  گذار سزهایِتِ ػثارتی  اًذاسُ یا ویفیت آى ًاهؼلَم است(. هؼوَالًارسضی در سهاى آیٌذُ )وِ  ّزگًَِدست آٍردى 

آٍرد ؛ هثل پزداخت ٍخْی تاتت  تِ دستش است هَردًظزتا در لثال آى در آیٌذُ ارسش خاغی وِ  وٌذ هیارسش هطخػی را فذا 
 . آٍردى سَدّای هطخػی اس آى در آیٌذُ تِ دستخزیذ سْام تِ اهیذ 

یثی اس ایي دٍ ی تِ ستاى سادُ ػثارت است اس خزیذ یه دارایی تِ اهیذ وسة درآهذ یا افشایص لیوت در آیٌذُ ٍ یا تزوگذار سزهایِ
واالی غیز هػزفی وِ تزای ایداد درآهذ یا ایداد ثزٍت تِ  یه خزیذ اس است ػثارت یگذار سزهایِ التػادی، دیذگاُ اس  هفَْم.

 تالیوتوسة درآهذ ٍ فزٍش در آیٌذُ  هٌظَر تِهالی  ّای داراییی ػثارت است اس خزیذ گذار سزهایِ. اس دیذگاُ هالی رٍد هیوار 

، اٍراق (stocks)ی اس دیذگاُ التػادی ٍ خزیذ سْامگذار سزهایِیه وارخاًِ تَلیذی ٍ اداهِ تحػیل دٍ ًوًَِ اس  ساخت .تاالتز

 .ی اس دیذگاُ هالی ّستٌذگذار سزهایِاس  ّایی ًوًٍَِ اهالن ٍ هستغالت  (Bonds) لزضِ

و روستاهاي اسالمی شهز ها و شوراهايها، دهياريويژه کارکنان شهزداري  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D9%88_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9_%D9%88_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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ػول اختػاظ دادى پَل تزای واری وِ تِ تالش سیادی ًیاس دارد تا ایي اًتظار وِ درآهذ   :یؼٌی  گذاری سزهایِدر تؼزیف دیگزی 

ًَِ تؼزیف هی گذاری را ایي سزهاِی(Warren Buffett)ٍارى تافت ای، گذار افساًِ سزهایِ .آیذ تِ دستیا سَد اضافی   فزایٌذ»:  وٌذ گ

ل تیطتزی ًػیة ضوا تطَد. ریشی تزًاهِ ل تا در آیٌذُ َپ َلتاىگذاری ایي است وِ  ّذف اس سزهاِی« تزای َپ ثاضتِ وٌیذ  پ را در یه یا چٌذ خا ًا
َلتاىتا تزای ضوا وار وٌذ ِت ایي اهیذ وِ  ذ  پ َّا  .وزددر طَل سهاى رضذ خ

وٌین، خَاُ تزای  ّایواى سخت وار هی ها در ضغل« تز وار وزدى. تز وار وزدى است، ًِ سخت َّضوٌذاًِ»گذاری تِ هؼٌای  سزهایِ
وٌین وِ ًیاسهٌذ  ّای سیادی وار هی ساػت هؼوَالًاین. ها  اًذاسی وزدُ ٍواری وِ خَدهاى راُ یه ضزوت تاضذ ٍ خَاُ تزای وسة

گذاری آى تزای  است ٍ سزهایِ آهذُ دست تِسختی  اس پَلی وِ تِ ضَد. تزداضتي تخطی هی استزس فذاواری است ٍ تاػث افشایص

 .این ًیاسّای آیٌذُ، تْتزیي رٍش استفادُ اس پَلی است وِ وسة وزدُ

ّای  ای است ٍ تاػث ایداد خَضی ضَد. پَل خزج وزدى وار سادُ هزتَط هی پَلتاىگذاری تزای  گذاری تِ اٍلَیت ّوچٌیي سزهایِ
اًگیش تزٍیذ  ، تِ یه سفز تفزیحی ّیداىوٌیذ خاًِرا غزف خزیذ ٍسایل خذیذ تزای  پَلتاىتَاًیذ  ثال هیضَد، تزای ه سٍدگذر هی

وٌٌذ اها  تز هی تخص لذت ضواراالؼادُ ّستٌذ ٍ سًذگی  ی ایي وارّا فَق ضام تخَریذ. ّوِ لیوت گزاىیا در یه رستَراى 

گذاری راّی است تزای ایٌىِ  سزهایِ .ّای وًٌَی است تزاتز خَاستِ ی هالی در گذاری هستلشم اٍلَیت تخطیذى تِ آیٌذُ سزهایِ
رًح وارتاى تْزُ  در دٍراًی وِ درگیز سًذگی رٍسهزُ ّستیذ همذاری پَل وٌار تگذاریذ تا تزای ضوا وار وٌذ ٍ در آیٌذُ اس دست

 .ی ضادتزی داضتِ تاضیذ گذاری اتشاری است تزای ایٌىِ آیٌذُ تثزیذ. در حمیمت، سزهایِ

 
ٍ یا  هذت وَتاُدستیاتی تِ سَد تیطتز وِ هوىي است در  تاّذفپَل ٍ یا دارایی  گذاری سپزدُیؼٌی  گذاری سزهایِ طَرولی تِ

یؼٌی افزاد همذار هطخػی پَل را در تخطی تِ وار   گذاری گفت وِ سزهایِ تَاى هی تز دلیكتِ دست آیذ. ٍ تِ ضىلی  تلٌذهذت
حاغل  سَددّی تزتیة ایي تِ. یاتٌذ هی دست ّن، تلىِ تِ سَد  ضَد هیحفظ  ّا آىغل پَل ٍ سزهایِ ا تٌْا ًٍِ اس ایي طزیك  تثزًذ

اس اغَل ٍ  آگاّیٍ  گذاری سزهایِ ّای رٍش در هَرد آگاّیالثتِ ضٌاخت ٍ  .ضَد هیهحسَب  گذاری سزهایِ ّای هشیتاس آى اس 
سیادی دارد. سیزا در غَرت اضتثاُ ٍ اًتخاب  تأثیز ًْایی سَددّی رًٍذ در  وِ رٍد هیى ًیش اس هَارد هْوی تِ ضوار آریسه 

ًادرست ٍ ػذم تزرسی ػَالة ٍ یا ًتیدِ وار ، هوىي است ًتیدِ خَتی تِ دًثال ًذاضتِ تاضذ. اًتخاب راُ درست ٍ  ّای رٍش
در ػلن التػاد تِ هؼٌای خزیذ واالیی  گذاری سزهایِهٌاسة ّویطِ تْتزیي ًتیدِ را تِ دًثال خَاّذ داضت.  ّای گذاری سزهایِ

 ٍ  وٌذ پیذا ًیاس  وِ در حال حاضز هػزف ًطذُ ٍ رًٍذ افشایص لیوت ًیش دارد . اها هوىي است ، فزد در آیٌذُ تِ آى واال تاضذ هی
ي است وِ فزدی ، تِ هؼٌای ایگذاری سزهایِ. تِ تؼثیزی ، ضَد هیٍ تثذیل  فزٍش لاتل، آى واال تزای فزد  تزتیة ایي تِ
ٍ تزای اٍ سَد  پیذاوزدُوِ ایي سْام در آیٌذُ افشایص لیوت  وٌذ هی تیٌی پیص طَر ایيسْاهی را خزیذاری وزدُ ٍ  هثال ػٌَاى تِ

 .وٌذ هی پیذا دست خَتی سَد تِ ٍ فزٍختِ تاالتز لیوت تِ  آیٌذُ درخَاّذ داضت. تِ ّویي تزتیة ، سْام را 

https://www.chetor.com/191-24-%d9%be%d9%86%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/
https://www.chetor.com/191-24-%d9%be%d9%86%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86/
https://www.chetor.com/22274-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.chetor.com/22274-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.chetor.com/15567-%DB%B1%DB%B0-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3/
https://www.chetor.com/15567-%DB%B1%DB%B0-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3/

