


بورس مالزی



اهداف تحقیق

.مالزیوجهاندربورستاریخچهباآشنایی•

.مالزیکشورباآشنایی•

.مالزیکشوراقتصادباآشنایی•

.مالزیکشوراقتصاددربورسجایگاه•



تاریخچه بورس در جهان

ضررخودتجاریهایفعالیتازاروپاییبازرگانانازایعدهکهگرفتشکلزمانیبورسایجادیاندیشه•

بهراآنیاوبگیرندراضرراینجلویبتوانندآنیوسیلهبهتاافتادندحلیراهفکربهبنابراینکردند،

.برسانندحداقل

زیانودسوروشاینباتاکردندشریکخودهایفعالیتدرراایعدهبازرگانانازتعدادیکهشدآننتیجه•

فعالیتتاردکمیسعیتاجریهرتدریجبهلذابودآمیزموفقیتتجربهاین.کنندتقسیمآنهابارااحتمالی

بزرگهایفعالیتکهافرادیبرایروشاینکهخصوصبهدهد؛ادامهروشاینباراخودتجاریهای

.بودمطلوبتربسیاردادندمیانجاماقتصادی

.گردیدتبدیلسهامیهایشرکتتشکیلبهوشدقانونمندتجربهاینرفتهرفته•



رمایهسبهاروپادرمبادالتگسترشبابعدها

رایب.شدنیازبیشتریشرکایوزیادترهای

نبیبتوانتابودمراکزیبهنیازکاراین

قراربررابطهپذیرانسرمایهوگذارانسرمایه

بورسوشدندتأسیسمراکزیچنین.کرد

دهمهفقرندردنیابورساولین.گرفتندنام

دشتشکیلهلندآمستردامشهردرمیالدی

بازاردارایجهانکشورهایاکثرامروزو

.هستندبورس



همبورسواژهپیدایشتاریخچه.میباشدپولکیففرانسهزباندرآنمعنایواستفرانسویکلمهایبورس•

یغربشمالدر(بورُوژ)نامبهشهریکسبهوبازرگانانزمان،آندر.بازمیگرددمیالدیپانزدهمقرنبه

بهومیشدندجمع«بورسواندِر»نامبهبزرگزادهایخانهمقابلدر(تِربورس)نامبهمیدانیدربلژیک،

هبآنجادرمردمکهمکانهاییبعدبهتاریخآناز.میپرداختندحراجاساسبرخودکاالهایخریدوفروش

.تندمیگفبورسگرفت،خودبهمسقفویافتهترتوسعهشکلبهتدریجومیکردندمبادرتکاالحراج

درنهاآپروژههایوشرکتهامالیتأمینوسرمایهتجمیعجهان،دربورسبازارشکلگیریکلیدیفلسفه•

همانازارهاباینتشکیلاساسیمبنای.استشفافوپیوستهقانونمند،منسجم،بازارسیستمیکقالب

.استشرکامیاناحتمالیزیانوسودتقسیمشراکت،سادهواولیهمفهوم



بورسمرکزاولینمیالدی۱۴۶۰سال

شهردرجهان،بهاداراوراق

یترسماما.شدتأسیسبلژیک«انورس»

انیکمپسهامانتشاربابهاداراوراقبورس

میالدی۱۶۰۲سالدرهلندشرقیهند

هالبت.گرفتشکلآمستردامبورسدر

شرکتاولینهلندشرقیهندکمپانی

اولینبلکهنمیآید،بهشمارسهامی

بامیالدی۱۵۵۳سالدرسهامیشرکت

.شدایجادروسیهدر«ماسکُوِی»نام



میالدیبامشارکتعدهایازتجاردرروسیهایجادشد،که۱۵۵۳درسال«ماسکُوِی»بانام•

راآشکارباگسترشمبادالتتجاریدرجهان،نیازبهسرمایههایبیشتروشرکایبیشتری

یازداشتپیداکردنشرکایبسیاربرایسرمایهگذاریدریککسبوکار،بهمراکزین.کرد

کهاینکهبتوانددرواقعبیندارندگانسرمایهومتقاضیانسرمایه،ارتباطیبرقرارکند،

.معروفشدند«بورس»مراکز،بهنام



خاصیانضباطونظمازدادند،میانجامفروشوخریدوشدندمیجمعمردمکههاییمکانزمان،آندر•

رفته،رفتهوزمانمروربهامابپردازدستدودادوفعالیتبهآنجادرتوانستمیکسیهرونبودبرخوردار

دالالنوصرافانبازرگانان،فقطمدتی،ازپسکهنحویبهشد؛حاکمهامکانایندرخاصیانضباطونظم

.کنندفروشوخریدهامکانایندرداشتنداجازهکهبودند

آزادهوایردآن،ازپیشتاکهبازرگانانیوگرفتشکلبورسنامبهشکلیمسقفتاالرهایزمان،گذشتبا•

تاریخیوعلمیمنابعازبسیاریدر.رفتندمیتاالرهااینبهامراینبرایکردند،میفروشوخریدبیرونو

یممعرفیدنیادربورستاسیسرسمیتاریخعنوانبهرابورسمسقفتاالرهایکاربهآغاززمانجهان،

.کنند



لندن بورس 

شهردربورسبامرتبطهایفعالیت

ومیالدیهجدهمقرناوایلازنیزلندن

فعالیتاین.شدشروعهاخانهقهوهدر

خریدباومیالدی۱77۳سالدرها

گرانمعاملهتوسطمستقلساختمان

در.شدتجارتازجدیدیفصلوارد

۱8۰۱سالمارسسومدرنهایت

ودخرسمیفعالیتلندنبورسمیالدی،

.کردشروعرا



یویورک ن بورس 
درسهامبازارکارگزار۱79۲،۲۴سالدر

تدرخزیردرنیویورکاستریتوالخیابان

راایتوافقنامهوشدندجمعهمدورچناری

توافقنامهبهکهکردندامضاخودبین

مارس8درآنها.شدمعروف«چناردرخت»

ارکبهشروعایاساسنامهتنظیمبا۱8۱7

رسمیترانیویورکبورسدرخود

ایهبورسفعالیتشروعباکهبخشیدند،

نیزکشورهاسایرتدریجبهجهان،بزرگ

کمترامروزهکهآنجاتاشدندبورسدارای

تهنداشبورسکهیافتتوانمیراکشوری

.باشد



مالزی
ودولتیسازمانهای.استالمپورکواالآنپایتختوآسیاشرقیجنوبدرکشوریمالزیفدراسیونرسمیطوربهیامالزی•

دیهاتحاومتحدمللسازمانعضومالزی.استواقعکشوراین(اداریپایتخت)پوتراجایاجدیدشهردرکشوراینوزارتخانههای

کهشدانتخابزمانی«مالزی»نام.استآسیاشرقیجنوبدرایالتسیزدهشاملفدراسیوناین.استهمسودهایکشور

جدامالزیازسنگاپور۱9۶۵سالدر.دادندتشکیلراایالت۱۴ازمتشکلاتحادیهیکسراواکوصباحسنگاپور،ماالیا؛فدراسیون

.گردیدتبدیلمستقلکشوریبهوشد



اقتصاد مالزی
تعماراستحتغیرمستقیمومستقیمطوربهدومجهانیجنگپایانتاآسیاشرقیجنوبممالکدیگرهمچونمالزیسرزمین•

دههوایلاازتوسعه،خصوصدرراخودتجربیاتنخستین،سرزمیناین.استبوده(ژاپن)شرقیو(انگلستان)غربیکشورهای

بیستمنقردومنیمهدرالمللیبینوداخلیشرایطمقتضایبهکهاستتاریخیغیرامریکشورایندرتوسعه.کردآغاز۱97۰

،طبیعیزگاونفتکشوراینمهممنابعاز.میرودشماربهغنیکشوریطبیعیاولیهمنابعنظرازمالزی.استپذیرفتهصورت

عمدهکهدآیمیشماربهشدهصنعتیتازهکشورهایشماردرنیز،صنعتیازنظر.هستندالواروکاکائو،قلعنخزل،روغن،کائوچو

.دهندمیتشکیلمطبوتهویهدستگاهوخودرو،الکترونیکیتولیدات،طبیعیکائوچوی،نخلروغنراآنمحصوالتترین

ستخراجابهوابستگیازتاواداشتراخودوپرداختآسیااصلی(اقتصادیقدرت)ببرچهاررویهازتقلیدبهمالزی،۱97۰دههدر•

سالچندولطدرژاپن،سرمایهگذاریبا.میباشدوابسته(صنعت)سازندگیبهبیشترکهدهدعادتاقتصادیبهکشاورزیومعادن

تولیددر7%ازشبیرشدبهپیوستهمالزی.شدندتبدیلکشوررشداولیهموتوربهمالزیصادراتوشد،شکوفاآنسنگینصنایع

.یافتدست۱99۰و۱98۰دهههایدرپایینتورمیکناردرملیناخالص



عوامل رشد اقتصادی مالزی
دانشبرمبتنیاقتصاد•

.باشدمیوریرهبهبرمبتنیرشداستراتژیبهنهاده،برمبتنیرشداستراتژیتغییرتسهیلدانش،برمبتنیاقتصاداصلیهدف

وریبهرهبهبوددرمشارکتبامحوردانشاقتصاد.استبودهمالزیدولتبرنامهابتکارتریناصلیوری،بهرهبرمبتنیرشداستراتژی

میمدتبلنداقتصادیرشدبرایالزمهایفرصتایجادبهمنجرگذاری،سرمایهبراینابوجدیدهاییفرصتایجادهمچنینو

.گردد

صادراترشدواقتصادیثبات•

وریهرهببهبودوانباشتهایسرمایهتخصیصسرمایه،انباشتدرمهمعاملدوصادرات،سریعرشدوکالناقتصادمحیطدرثبات

طحسدرتورمنرخحفظجهتپولیومالیهایکنترلدولتی،هایبودجهکسرطریقازاساسا کالن،اقتصادمدیریت.استبوده

خوداقتصادیتوسعهدورانطولدرمالزیشده،صنعتیتازهکشورهایبین.استبودهخارجیوداخلیصحیحمدیریتوپایین

.استداشتهسالمتورمیهمواره



گذاریسرمایهاندازپسباالیرشدنرخ•

درحظهمالقابلتحرکباکهحالیدراست،اولیهشروطازاندازپسوگذاریسرمایهاقتصادی،رشدبرایکهشودمیگفتهمعموال 

واندازپسایجادبرایمناسبیسازوکارمالزی،درهرچند.افتدمیاتفاقکارخودطوربهگذاریسرمایهواندازپسایجادواقتصاد

قتصادیارشدباالینرخمالزیدرگذاریسرمایهدهندهشتابموتورولیشده،گرفتهکاربهشدهایجاداندازهایپسگذاریسرمایه

.استکردهفراهمبعدیرشدوگذاریسرمایهبرایراالزممالیمنابعکهاست،بودهکشوراین

اقتصادوریبهرهبردنباال•

وریبهرهفتنرباالوآنمناسبتخصیصوانسانیوفیزیکیسرمایهانباشتبهمنجرمالزی،دراقتصادیهایسیاستوبسترسازی

جلوروتثودرآمدهانابرابرتوزیعازهمویافتتحققباالییبسیاردرصداقتصادیرشدنرخهمطریق،اینازوشدملیاقتصاددر

.بوداقتصادیرشدآننتیجهکهشدگیری

بهاتکاءوتمثببهرهنرخیافته،انحرافهایقیمتاصالحکالن،اقتصادثباتازناشیاساسا کشورایندراقتصادیباالیوریبهره

.استبودهکاربازاردرپذیریانعطافمنابعتخصیصوگذاریسرمایهبرایرقابتوآزادبازار



ملیاقدامبرایایبرنامهمالزیدرملیتکنولوژیتوسعه•

:داندمیضروریراصنعتیتکنولوژیترسریعهرچهوبینانهواقعتوسعهمالزی،

جزایچاره،ایجامعهچنینبهتبدیلبرایوشودتبدیلپیشرفتهوثروتمندکشوریبهنسلیکعرضدرخواهدمیمالزیزیرا

.نداردشدنصنعتیجهتدرممکنرشدترسریعتضمین

تماال احوبودمالزیضعفنقطهکهاستتکنولوژیاینتکنولوژیوکارسرمایهکار،نیرویزمین،تولیدعواملهمهمیاندر

.بودخواهدآیندههایسالدرمالزیمشکلترینپیچیده

انجاموریفوضربتیصورتبهبایدموردایندراندیشیچارهاست،نیافتهتوسعهکشوریتکنولوژینظرازمالزیکهجاآناز

.شود



ایرسشاخص،سهاینتحققیاوجودصورتدرزیرااست،اجتماعیآزادیوامنیتصلح،شک،بدونتوسعههایشاخصمهمترین•

درشود،مییرپذامکانآنهابهدسترسیوکنندمیپیداتحقققابلیتسیاسیوفرهنگی،اقتصادیهایشاخصیعنیهاشاخص

تحققیاددرآمعادالنهتوزیعورفاهنظیراقتصادیشاخصیعنیهاشاخصسایرتحققامکانآزادیوامنیتصلح،فقدانکهحالی

وعلمیوشغلیهایموقعیتوپیشرفتبهدسترسیعمومی،سالمتوسوادارتقامانندسیاسیواجتماعیفرهنگی،هایشاخص

.تاسداشتهتوجهیقابلپیشرفتتوسعههایشاخصزیرتمامدراخیرهایسالدرمالزیکشور.داردمیبرمیانازراغیره

:مالزیاقتصادیرشددرتسریععوامل•

ازکهتداشآنبرراملیتیچندهایشرکتکهبودبیشترسودبرایداریسرمایهمزیدسومجهاندرکارگرینیروهایارزانقیمت

عتیصنکشورهایدرتولیداتاینفروشوکشورهاایندرارزانترتولیداتباوبرداریبهرهسومجهانکارنیرویارزانهایهزینه

لساچهلدرراخودکشوروکردبرداریبهرهموقعیتاینازکهبودکشورهاییاولینازمالزیکشور.کندحداکثرراخودسود

.کردنزدیکاقتصادیباالیرشدبهگذشته



اصل نظام اسالمی در مالزی4
مالکیت) اسالمرازی.شناسدمیرسمیتبههمکناردروهمباراخصوصیوعمومیمالکیتاسالماقتصادینظاماست؛دوگانه1

.کندمیحمایتآنازباشد،مشروعآنتحصیلمنابعکهصورتیدروشناسدمیرسمیتبهراخصوصیمالکیت

آزادی) نزندلطمهدیگرانآزادیبهکهجاییتاکند،میتأمینخصوصیبخشبرایرااقتصادیفعالیتآزادیکهاستاقتصادی2

اقبمروکندفراهمخصوصیبخشبرایرامناسبفضایبایدنیزدولت.باشدداشتهقرارجامعهعمومیمنابعچارچوبدرو

.باشدهماهنگاسالمشریعتقواعدباتاباشد،هایشفعالیت

عدالت) روتثودرآمدعادالنهتوزیع)ازاستعبارتاجتماعیعدالت.استاستواراجتماعیتوازنوتکافلبرکهاستاجتماعی3

.(استاسبابدیگریانژادی،سنی،جنسی،دینی،تبعیضبدونجامعه،افرادهمهمیان

تحریم) ازکهفردیهایناهنجاریچهاگراست؛بودهتهیرباازقرن،سیزدهطیاسالمجهانکهشودمیمتذکرنویسندهربا،4

یستأسراهابانکازایزنجیرهوشدبازاسالمجهانبهاستعمارپایکهجاآنتا.استداشتهجریانبوده،مطرودجامعهسوی

.رباستدادنوبرگرفتنمبنایشان،کهکرد



تاریخچه بورس در مالزی
امااست،بودهقانونمندستدودادجایگاهصاحب۱9۶۰سالدر«ماالیابهاداراوراقبورس»پیدایشزمانازمالزیکشوراگرچه•

بورس.شدتاسیس۱97۳سالدرکنونیشکلبه(میشدنامیده«کواالالمپوربهاداراوراقبورس»پیشترکه)مالزیبورس

ورساختاتغییرعامسهامیشرکتشکلبهمحدودمسوولیتباسهامیشرکتشکلاز۲۰۰۵ژانویه۵درکواالالمپوراوراقبهادار

.دادنامتغییرمالزیبورسبه۲۰۰۵آوریل۲۰در

بهالزیمبورستملکتحتوزیرمجموعهشرکتبهکواالالمپوربهاداراوراقبورسکاریفعالیتهایتحوالت،وتغییراینازپس•

اوراقپایاپای»شرکت.شدپذیرفتهخود،اصلیتابلویدر۲۰۰۵مارس۱8درمالزیبورس.شدمنتقل«بهاداراوراقبورس»نام

پایاپایوتسویهاموروظیفه(میرودشماربهمالزیبورستملکتحتوزیرمجموعهشرکتیکعنوانبهکه)،«مالزیبورسبهادار

کتبرادرشرکتاین.میدهدانجامرامرکزیسپردهگذاریسیستمعملیات«مالزیبورسسپردهگذاری»شرکت.داردعهدهبررا

بورس،۲۰۰۶ژانویهدر.شدتاسیساست،مالزیبورساختیاردرآنسهامازدرصد7۵کهخصوصیشرکتیکعنوانبه۱987

مایهسربازارنهادهایتمامامورگرفتندستبهامر،اینعلت.آورددستبهنیزراباقیماندهسهامازدرصد۲۵تاکردموافقتمالزی

.استبوده«مالزیبورس»توسطکشور



بورس}نامبهکشورازخارجبورسنیزو{مالزیمشتقهبورس}نامبهمشتقهابزاربازارفعالیت،{مالزیبورسگروه}همچنین•

اختیارابزاربورس}ادغامازپسو۲۰۰۱ژوئن۱۱درمالزیمشتقهبورس.دارددستدرنیزرا(LFX){البوانبینالمللیمالی

.آمدوجودبه(COMMEX){مالزیپولوکاالبورس}و(KLOFFE){کواالالمپورمالیآتیو

کمیسیونقانونطبقمرجعاین.است(SC){بهاداراوراقکمیسیون}مشتقه،وبهاداراوراقبازارهایقانونگذاراصلیمرجع•

.استمالزیداراییوزارتمقرراتوقوانینتابعکامالکهشدهتاسیس۱97۳بهاداراوراق



سپرده گذاری-پایاپای-تسویه

:پایاپایوتسویهتعریف•

کلیهالتمعامسوابقنگهداریوثبتمعامالت،تسویهضمنپایاپایاتاق.میباشدمعامالتتسویهبرایمحلیوبورسمالیبازوی

ایپایاپاتاق»نماید،(نکردنقبول)نکولخودمالیتعهداتاجرایازعضویچنانچه.داردبرعهدهنیزرافروشندگانوخریداران

رآیندفدر.داردبعهدهراقراردادهاکلیهمالیضمانتاتاقایننماید،میحمایتبازارمعامالتیکپارچگیازونمودهمداخله،«بورس

:استموظفپایاپایاتاقکاال،بورسدرپایاپایوتسویهمراحلدرومعامالتازبعدومعامالتازقبلعرضه،ازپیشکنترل

روزکاری۱۵:۳۰ساعتتاحداکثروکنترلتضمینضوابططبقراکاالهاعرضهجهتنیازموردهایسپردهوتضامینعرضه،مستندات

.نمایداعالمکنندهعرضهکارگزاروبورسبهراخودموافقتعدمیاموافقتمراتبعرضه،ازقبل



ایپایاپکاربرومعاملهگرپایاپایکاربر:داردوجود«مالزیبورسبهاداراوراقپایاپای»شرکتدرپایاپایامورکاربرنوعدو•

.غیرمعاملهگر

نهادهایشاملغیرمعاملهگرپایاپایکاربر9تعدادوکارگزاریشرکتهایشاملمعاملهگرپایاپایکاربر۳۵تعداد،۲۰۰۵پایانتا•

.استداشتهوجودنهادیسرمایهگذارانومالی

عهدهربرامخاطرهمرکزیمدیریتوکردهتقبلراخودپایاپایاعضایاعتباریریسک،«مالزیبورسمشتقهپایاپای»شرکت•

.استداشتهوجودبورسایندرپایاپایعضو۱۵تعداد،۲۰۰۵سالپایانتا.دارد



اصطالحات 
ADA:

خدماتوتسهیالتتامینبرایومالزیبورسسپردهگذاریشرکتتوسطکهکاربردیهایسازمانازیکسری
.میشوندمنصوبعمومبه

ADM:

بورسدریصورتمستقیمباشرکتسپردهگذارعملیات،بهوانجامبهافتتاححساباعضایمستقیممجازکه
.ارتباطهستند

CDS:

.بورسیمیباشدپرداختسودسهامشرکتهایمرجعیبرای

Rapid:

.هستندکهابزارارتباطیمبتنیبرشبکه



شرکتدر(ADA){مجازسپردهگذاریعامل}طریقازبایدباشد،داشتهرابهاداراوراقبورسدرمعاملهقصدکهسرمایهگذاریهر•

بورسسپردهگذاریشرکتتوسطکههستند«کاربریسازمانهای»،(هاADA).کندگشایشحسابیکمالزی،بورسسپردهگذاری

بهمجازنیزدیگرنهادهایبرخی،(ها(ADAبرعالوه.میشوندمنصوبعمومبه(CDS)خدماتوتسهیالتتامینبرایومالزی

.هستند(ADM){مجازمستقیماعضای}عنوانبهبورسسپردهگذاریشرکتبامستقیمصورتبه(CDS)عملیاتانجاموافتتاح

و(ADA)تا۳9تعداد،۲۰۰۵پایانتا.شوندانتخاب(ADM)عنوانبهمیتوانندبیمهومالیشرکتهایبانکها،مانندنهادهایی

به(CDS)طریقازمیتوانندسهامدارانوسرمایهگذارانهمچنین.داشتهاندوجودبورسسپردهگذاریشرکتدر(ADM)تا۲7

ترنتاینتحویلطریقازشرایطنشروسپردهگذارانالکترونیکیضبط».باشندداشتهدسترسیخودسهامداریاطالعاتآخرین

(Rapid)بهامکان،این.شدمعرفی۲۰۰۵اوتدر-هستندشبکهبرمبتنیارتباطیابزارکهADA)ها)،ADM)ناشرانو(ها

.میکندفراهمرامربوطامورسایرواطالعاتبارگذاریودرخواست،(CDS)اطالعاتبهدسترسیامکانسهام،



بورس اوراق بهادار مالزی
متضمنکهپذیرششرایطاجرایوبهاداراوراقدادوستدمورددررامشارکتکنندهسازمانهای،«بهاداراوراقبورس»•

عهدهبررابازاربرنظارتمسوولیتوراهنماییرااست،شدهپذیرفتهعامسهامیشرکتهایبرایاطالعاتافشایاستانداردهای

.دارد

برلفیمختکمیتههایهمچنین.است«رییس»یکعهدهبرهیاتاینریاستکهبوده«مدیرههیات»یکعهدهبربورساینامور•

اموروزاربامختلفبخشهایازمتشکل«مشاورهایپنل»یک.میکنندیاریراهیاتاینحاکمیتی،اصولراهکاربهترینمبنای

.میشودصنعتمختلفبخشهاینمایندگاننظراظهارازبازارکاربرانانتفاعباعثتسویه،

.ودمیشانجاممیروند،شماربهاوراقبهاداربورس«کاربرسازمانهای»کهکارگزاریشرکتهایتوسطبهاداراوراقفروشوخرید•

فعالیتحالدرشعبه۵8ازشبکهایبا(خارجیکارگزار۵وجهانیکارگزار۶شامل)کاربرسازمان۳7تعداد،۲۰۰۵سالپایانتا

.هستند

.کنندارائهراسرمایهبازاردرخدماتوابزارهاازگستردهایطیفقادرندکههستندکاربریسازمانهایجهانی،کارگزاران•



فعالیت خود در مالزی را آغاز ۲۰۰۵از سال خارجی فعال در بورس مالزی که کارگزار ۵•
:کردند

CLSA

Macquarie

JP 

Morgan

Credit 

Suisse

UBS



:دادوستدرسمیساعات•

۱7:۳۰الی8:۴۵:اداریساعات

۱7:۰۰الی۱۴:۳۰و۱۲:۳۰الی9:۰۰:دادوستدساعات

:معامالتیجلسات•

ثنایاستبهمیگیردصورتمیشودختمچهارشنبهبهوشروعشنبهازکههفتهروز۵درمالزیبورسمعامالت

.گرددمیمشخصمالزیبورسکمیتهتصمیمبهکهبازارتعطیلروزهایورسمیتعطیلروزهای

:دادوستدقابلقرضهاوراق●

ایهصندوق،انتقالقابلشدهنویسیپذیرهتقدمحقوارانت،انواعقرضه،اوراقبرات،،قرضهسهامترجیحی،سهامعادی،سهام

.بستهبنیانباصندوقهایو(ETFs)بورسدرمعاملهقابلصندوقهای،(REITs)مستغالتوامالکگذاریسرمایه



:سهام عادی •

•

استکهبیانگرتعلقدرصدمعینیبهاشخاصمعینجهتبهرهمندیازسودوسندی (Common stock)یاسهامعادی

:دارندگانسهامعادی،مالکاناصلیشرکتبوده،وازحقوقومزایایزیربرخوردارند.مزایایشرکتمیباشد

حق) دریافتسودسهام؛1

حق) رأیدادندرمجامععمومیعادیومجمعفوقالعاده؛2

حق) تقدمدرخریدسهامجدید؛3

حق) باقیماندهداراییپسازانحاللشرکت؛4

حق) اطالعازفعالیتهایشرکت5



:سهام ممتاز•

هر۴۲مادهاساسبر.باشندبرخوردارویژهامتیازاتیازعادیسهامبامقایسهدرکهمیشوداطالقسهامیبه

ویبتصطبقاستنشدهمنحلشرکتکهموقعیتاهمچنینواساسنامهموجببهمیتواندسهامیشرکت

آنازاستفادهنحوهوسهاماینگونهامتیازات.دهدترتیبممتازسهام،سهامصاحبانالعادهفوقعمومیمجمع

.گرددتعیینوضوحطوربهباید

اعمال) سهاماسمیمبلغپرداختدرتخفیف1

تخصیص) ممتازسهامبهبیشترسود2

پرداخت) انحاللموضوعکههنگامیشرکتانحاللازقبلممتازسهامسهامدارانبهسهاماسمیمبلغ3

.باشدمطرح

اعمال) عادیسهامدارانبهنسبتممتازسهامدارانآراءتفوقیاشرکتمدیرانتعیینخصوصدرنظر4

مستثنی) عملکردزیاناعمالازممتازسهامدارانکردن5



:ترجیحیسهام•

بدین.دشومیواگذارشرکتهاکارکنانبهخصوصیسازیبرنامههایراستایدرکهاستشرکتیکسهامازبخشیترجیحیسهام

.اشدبمیموجودسهامتخصیصجهتنظرموردافراداطالعاتآنپیوستبهکهشدهوصولسازیخصوصیسازمانازاینامهمنظور

سامانهازپیگیریکددارایونمودهنامثبت(مشتریاناطالعاتجامعسامانه)سجامسامانهدربایستمیشدهمعرفیافرادکلیه

تاییدیهتدریافازپسوگردیدهاخذسهامداریکدایشانبرایابتداباشند،سهامداریکدفاقدافراداینکهصورتیدر.باشندمذکور

.شودمیدادهتخصیصمربوطهسهامسازی،خصوصیسازمانومربوطهناشراز

:قرضهسهام•

تدسبهبرایمردمکههمانطور.نداریمتحصیلادامهییاخانهخودرو،مثلچیزهاییخریدتوانوام،گرفتنبدونماازبسیاری

هایفعالیتمالیتأمینبرایمعموالوکارهاکسب.میدهندانجامکاریچنیننیزوکارهاکسبمیکنند،قرضپولچیزیآوردن

روشبنابراین.استباالتربانکتوانازغالباآنهانیازموردمقداراما.دارندنیازوامبهرشد،ونوآوریجدید،بازاریدرحضورخود،

یجه،نتدر.کنندخریداریراآنمیخواهندکهاستافرادیبرایقرضهاوراقصدورازاستفادهبامالیتأمینشرکتها،برایدیگر

.استوامهمانقرضهاوراق



:وارانت•

داردمختلفمعنایدو:

در) زماندروارانت.شودمیمنتشرشرکتخودتوسطشرکتبهاداراوراقرویکهخریدیاختیارازاستعبارتمالیدانش1

تاریخدارایکهابدیهایوارانت.(بیشتریاسالپنجمثال )داردمعاملهاختیاربهنسبتتریطوالنیانقضاءتاریخمعموال انتشار

اینکهیاشودتوزیعسهامدارانبیننقدیسودیاسهامجایبهاستممکنوارانتاند،شدهمنتشرنیزباشندنمیانقضاء

.گرددمنتشرجدیدبهاداراوراقیکعنوانبهمستقیما 

تعریف) بهراقمشتکنندهصادراز(خریددراجبارنهو)خریدحقآن،دارندهکهگویندمشتقهابزارازیکیبهوارانت؛دیگر2

ابزاربراضافهکههستندابزاریمعموال هاوارانت.دارداندشدهتعیینقبلازدوهرکهخاصیزمانیبازهدرخاصقیمت

.گویندمینیزکنندهشیرینآنهابهدلیلبدینوشوندمیارائهآننمودنشیرینبرایومقروضه



:بورسدرمعاملهقابلصندوق های•

همعاملبازاردرسهامهمانندروزطولدرآنواحدهایوشدهتشکیلمتنوعداراییهایازکهاستسرمایهگذاریصندوقهایازنوعی

بازسهاممعامالتبازارکهروزهاییوساعاتطولدرشمایعنیدارند؛مشترکسرمایهگذاریصندوقهایشبیهساختاریومیشود

،(ETF)واحدهایخریدباشما.بفروشیدراآنازواحدچندیابخرید،را(ETF)صندوقیکازواحدچندیایکمیتوانیداست

سهامازرتفوییپتشکیلباتامیکندسعیحرفهایمدیریتتیمیکازاستفادهباکهمیکنیدگذاریسرمایهصندوقیدرراخودپول

.کندکسبسودبهادار،اوراقانواعو

تفاوتاماداردمشترکگذاریسرمایهصندوقهایدرگذاریسرمایهبهبسیاریشباهت(ETF)صندوقهایدرسرمایهگذاری

.استسهامبازارپتانسیلازبهرهگیریبانقدشوندگیایجاددیگر،سرمایهگذاریصندوقهایبا(ها(ETFساختاراصلی



:معامله مزایای صندوق های سرمایه گذاری قابل •

معافیت) .واحدهامعامالتمالیاتی1

افزایش) .بازارگردانیعملیاتوجودباصندوقواحدهایشوندگینقد2

تخصیص) .اندکزمانصرفوهزینهحذفبا(متنوعسازی)هابهینهدارایی3

سادگی،) .معاملهدرسرعتوسهولت4

کاهش) .فعلیصندوقهایبهنسبتتصفیهزمان5

خرید) .صندوقواحدهایآنالینفروشو6



:مستغالتوامالکگذاريسرمايههايصندوق•

تغالتمسوامالکبازاراما.دارندنیزباالتریهایریسک،پرسودترهایگذاریسرمایهواستهمراهریسکباهمیشهگذاریسرمایه

تجاریواحدیمستغالت،گذاریسرمایهصندوق.آیدمیحساببهگذارانسرمایهبرایپربازدهولیریسککمهایگزینهازیکی

ازلحاصسود.کندمیادارهوایجادخریداری،رامستغالتوامالکبرمبتنیهایداراییازسبدیسود،کسبمنظوربهکهاست

.شودمیتوزیعمستغالتگذاریسرمایهصندوقسهامدارانمیانگذاریسرمایهسبداین

:ازعبارتندهاصندوقاینفعالیتیهایحوزهازمهمترینبرخی•

•REITsخردهفروشی.

•REITsمسکونی.

•REITsبیمارستانی.

•REITsاداری.

•REITsهتلها.



:بستهبنیانباصندوق های•

ازکه،میباشدمشترکگذاریسرمایههایصندوقدرگذاریسرمایهجامعطرحیکوجمعیسرمایهگذاریمدلیک

.نداردوجودسرمایهگذاریهایصندوقسایرتوسطآنبازخریدقابلیتومیشودتشکیلمشخصیسهامتعداد

قیمت.میگیردانجامعمومیبصورتتنهانیزآنهامعامالتومیشوندعرضهبورسبازارهایدرتنهامحدودسرمایهگذاریصندوقهای

.میباشدیرمتغنیزداراییخالصارزشمیزانتاپایهقیمتازآنهابهایکهمیشود،تعیینبهاداراوراقبورسبازارتوسطنیزسهمهر

.شدخواهدپاداشیاتخفیفمشمولاغلبباشد،داراییخالصارزشازباالتریاپایینقیمتهنگامیکه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C


:شاخص های اصلی•

.(KLCI)شاخص مرکب کواالالمپور 

(.EMAS)شاخص تابلوی اصلی 
.شاخص محصوالت مصرف کنندگان

.شاخص محصوالت صنعتی

.شاخص ساخت و ساز

.شاخص خدمات

.شاخص مالی

.شاخص امالک و مستغالت

.شاخص معدن

.شاخص کشاورزی

.شاخص فن آوری

.ثانویهتابلو شاخص 

(.(MESDAQشاخص بازار 

(.(Syariahشاخص 



:دادوستدسیستم•

:استشدهلتشکیعمدهرایانه ایسیستمدوازکهمی کنداستفادهخودکاردادوستدسیستمیکازمالزیبورس

سیستم) 1SCORE))،کردنهماهنگ»مسوولمرکزیرایانهایموتورکهاجراورایانهایسفارشمسیریابیسیستم»

.استسفارشها

سیستم) 2Win SCORE))،یریابیمساعتباری،نظارتمدیریت،مسوولیتکهکارگزارتوسطمشاهدهقابلستددادسیستم

.داردعهدهبرراتاییدودادوستد،وسفارش



فرایند معامالت در بازار بورس مالزی

حساببورسارانکارگزازیکینزدبایدبکندمالزیبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهایمعاملهبهاقدامبتواندشخصیاینکهازقبل•

ورتصمیتواندنیزگواهیدارایگرانمعاملهطریقازکارگزاریشرکتهایبرعالوهسهامفروشوخرید،بکندایجادمعامالتی

.بگیرد

آغازمتقیکردنمشخصباومالزیبورسدرشدهپذیرفتهشرکتهایسهاممشخصیتعدادخریدوفروشدرخواستبامعاملهآغاز•

.میشود

.باشدمیماکشورجملهازهاکشورسایرهمانندحدودیتامالزیبورسدرفروشوخریدثبتینحوهکلیطوربه•





.دارنداولویتانددادهپیشنهادراقیمتکمترینکهآنانیفروشدر•

.انددادهراقیمتترینبیشکهاستهاییآنبااولویتخریددر•

.بخرمراسهماعالمیقیمتیکباحداکثرهستمحاضریعنیخریددر•

بفروشمراسهماعالمیقیمتییکباحداقلهستمحاضریعنیفروشدر•



:معامالتیهایهزینه•

نرخ) :کارگزاریهای1

.میکنندپرداختراهزینهاینفروشندگانوخریدارانیعنیمعاملهطرفدوهر



:پایاپایاتاقکارمزد(۲

بازارمعامالت:

رایبحداقلیومیشوداخذفروشندهوخریدارطرفدوهرازکهباشدمیمعاملهارزشچهارصدمبرابرمعامالتاینبرایاتاقکارمزد

.باشدمیمالزیرینگت۲۰۰برابرآنحداکثررقمامانداردوجودآن

مستقیممعامالت:

ودمیشواخذفروشندهوخریدارطرفدوازکهباشدمیمعاملهارزشدرصدچهارصدمبرابرمعامالتاینبرایپایاپایاتاقکارمزد

.باشدمیمالزیرینگت۲۰۰برابرآنحداکثرورینگت۱۰برابرآنحداقل



:عضویتحق(3

.میباشدمالزیرینگت۳سهمهربرایجدیدگواهیانتشاربابتاز

:مالزیبورسدرمجازنوساناتمحدوده•

.داردفرقهمدیگربامختلفهایسهمبراینوساناتدرصد،مالزیبورسدر



زیمالآشنایی با نظارت بر بازار بورس 

:قانونی و نظارتی ساختار •



:نظارتی ساختار سازمانی بورس مالزی در بخش •



نندکمیوظیفهانجامنظارتیرییسنظرزیرواندشدهواقعنظارتیسمتدرفوقبخش6مالزیبورسدر.

الزاماتومقرراترعایت،بورسفهرستازبهاداراوراقحذفوجدیدبهاداراوراقپذیرشبرعالوهادارهایندر:پذیرشاداره•

.گیردمیصورتشرایطتامینبرایمهلتدادنوناشرانسویازپذیرش

وهادیبنطبقهانجامومالزیبورستجاریقانونوبهاداراوراققانونازتخطیهرگونهکشفوبررسی:هاشرکتبرنظارتاداره•

.گیردمیصورتادارهاینتوسطهاشرکتتوسطافشاالزاماترعایتازاطمینان

تقاالتانونقلبراینکهضمنشودمیدادهالزممجوزوبررسیبورسدراعضافعالیتدرخواستادارهایندر:اعضابرنظارتاداره•

.شودمیپیگیریادارهاینتوسطنیزاعضاسویازمقرراترعایتعدموشدهنظارتاعضاتوسطبهاداراوراق



باراخوناشرانهایاطالعیهبررسی،معامالتانجامازپسومعامالتحیندرنظارتشاملادارهاینهایفعالیت:بربازارنظارت•

باشدمیموردیوایدورهگزارشاتتهیه،ضروریمواقعدرمعامالتتعلیق،غیرعادیهایفعالیتومعامالتشناسایی،منتشره

پذیرشتالزامامانندهاشرکتسویازبورسمقرراتوقوانینرعایتعدمدربارهقانونیاقداماتوهاپیگیریانجام:پیگیریاداره•

.گیردمیصورتادارهایندرافشاالزاماتو

ابزارهایبرایمقرراتتهیهالزم،اصالحاتپیشنهادوموجودمقرراتبررسیومطالعهادارهاین:نظارتیهایمشیخطاداره•

.داردبرعهدهراشدهاصالحیاجدیدمقرراتانتشارومقرراتدرتغییراتتصویببرایپیگیریجدید،معامالتی



:بازاربرنظارتادارهانسانینیرویساختار•

دارندفعالیتنفر۲۵بربازارنظارتادارهدر:

رئیس) (نفر۲).منشیوبازاربرنظارتاداره1

سه) (نفر۱۰).استمسئولیکدارایواحدهر‐سهامبرنظارتبرایجداگانهواحد2

یک) (نفر۴).مشتقهاوراقبرنظارتبرایجداگانهواحد3

نظارت) (نفر۱).قرضهاوراقبر4

یک) (نفر8).بازاربرنظارتمطالعاتیوتحقیقاتیکارهایانجامبرایجداگانهواحد5



:بازاربرنظارتتوسعهوتحقیقواحداصلیوظایف•

رفع) .حلراهارائهیوبازاربرنظارتافزارنرمفنینیازهای1

ارائه) .جدیدمحصوالتبرنظارتبرایراهکار2

بررسی) .کیفیتنظرازداخلیسیاستهایوهارویهمرورو3

گزارشات) .آماری4

کارهای) .(قرضهاوراقمشتقه،اوراقسهام،زمینهدر)تحقیقی5



:بازارسهامبرنظارتمعیارهایوسازوکار•

:نظارتاولیهمعیارهای(1

بازارعادیغیرفعالیتهایشناسایی.

(کارگزاریباتماس)اولیهپیگیری.

غیرعادیتحرکاتدرخصوصبازاربههشدارواطالع.



:دخالت در بازار ( ۲

شود،میاعمالسهامرویبرمحدودیتهاییوشدهتفکیکسهامبقیهازنظرموردسهامیعنیمعامالتی،هایمحدودیتدادنقرار

.(دهندانجاماستقراضیفروشنمیتوانندسهاماینروی)مثال 

گذارانسرمایهوبازاربهمعامالتیمحدودیتهایاعالم.

معامالتتوقف.



:رسیدگی ارجاع برای پیگیری و ( 3

(هاشرکتازاطالعاتاخذبرای)هاشرکتبرنظارتواحدبهبازاردردستکاریمواردارجاع.

وشفردرتخلفاتنفع،ذیمالکتغییرعدممحرمانه،اطالعاتبراساسمعامالتهمچونمواردی)بهاداراوراقکمیسیونبهارجاع

.(استقراضی



:بازاربرنظارتبرایاستفادهموردافزارینرمواطالعاتیهایسیستم•

خودتوسطافزارهانرماینازتعدادی.میشوداستفادهمتعددیافزارهاینرمازبازاربرنظارتانجامبرای

ایعاتشواخبارازکهداردضرورتبازاربرنظارتبرای.استداخلیواستشدهتهیهمالزیبورسکارشناسان

بلوممثلخبریسایتهایوداشتهوجوداینترنتبهدسترسیلذاداشت،اطالعنیزبازاردرموجوداطالعاتو

.دارنداختیاردررارویتروبرگ



:امکانات موجود برای نظارات بر بازار •

دسترسی) .مالزیبورسمعامالتسیستمبه1

نرم) .آرامیسافزار2

دسترسی) .داخلینظارتیافزارهاینرمبه3

دسترسی) .خبریسایتهایبه4

دسترسی) .استشدهدادههاآنبه۱99۱سالمصوبمرکزیگذاریسپردهقانوندرکهاختیاریباسهامداران،مشخصاتبه5



:نظارتی شرح برخی از نرم افزارهای •

 سهام نرم افزار نظارتی:

SIS: Service Information Surveillance

در) .استشدهاندازیراه۱99۴سال1

فراهم) .اطالعاتکننده2

اعالم) .باشدنشدهرعایتمعیارهاکهصورتیدرهشدار3

.حجمیوقیمتیغیرعادیتحرکات(الف

.اشخاصو(کارگزاران)عضوهایشرکتتوسطغیرعادیمعامالت(ب



 مشتقه نرم افزار نظارتی اوراق:

MIS: System Surveillance Market

درسال) .استشدهاندازیراه1۱99۶

موقعیت) .*باز2

تکمیل) .استآرامیسکننده3

.استاوراق مشتقه ای است که هنوز تسویه نهایی نشده : بازموقعیت * 



 قرضه نرم افزار نظارتی اوراق:

ETP: Platform Trading Electronic

در) .استشدهاندازیراه۲۰۰8سال1

امکان) .کندمیفراهمرااعضاهایفعالیتوبازاروتحلیلتجزیه2

اعالم) .غیرعادیمعامالتدرموردهشدار3



 آرامیس:

Aramis

نیز۲۰۰8سالازباشد،میجدیدنظارتیسیستمیککهشودمیاستفادهآرامیسازمشتقهاوراقبرنظارتبرایمالزیدربورس

.استداشتهخوبیبازدهحالبهتاکهنمودندآغازراهاشرکتهایسهامرویبرنظارت



:بربازارنظارتهایچالش•

حصول) .بربازارنظارتاثربخشیازاطمینان1

افزایش) .هارسانهوگذارانسرمایهعمومفهمودرک2

برقراری) .گیریسختوگیریسهلبینتعادل3

.جدیدهایسندیکاشناساییوتعریف*4)

تاشوندمیمتشکلاینبرایکهاستحقوقیافرادیاشرکتهااقتصادی،بنگاههایافراد،ازخودگردانتشکیالتیکسندیکا*

.برسانندحداکثربهراخوداقتصادیسودکهاستاینتشکلهااینهدفموارداکثردر.دهندارتقاءراهستندسهیمآندرکهمنافعی



:تکمیلینکات•

شدهدادهنهاآبهکهدسترسیسطحطریقازنظارتادارهکارکنانولیهاستکارگزاریاختیاردرمشتریاناطالعاتکلیهکهاینعلیرغم

.کننددریافتمرکزیگذاریسپردهسیستمازجزئیاتباراگذارانسرمایهمشخصاتتوانندمیاست

درمیکنندزدگوشراتخلفموردومیکنندبرقرارتماسکارگزاربامستقیما کنندمشاهدهراعادیغیرموردیاگربازاربرنظارتکارکنان

اظهاراتطبق.پذیردمیرامثبتهمدارکوشواهدکارگزارومیشودارسالکارگزاربرایجزئیاتکندانکاررامسالهکارگزارکهصورتی

.استترموثرشیوهاینآنان

شودمیارسالبهاداراوراقکمیسیونبهرسیدگیبرایکشفازپسمستقیمانظارتیمواردوتخلفاتازموردسه:

معامالت) .محرمانهاطالعاتبراساس1

عدم) .نفعذیمالکتغییر2

تخلفات) .استقراضیفروشدر3



ازهامسقیمتکهصورتیدراست،شدهتعیینهامعیاریکسریاساسبرمالزیبورسدرنوساناتدامنه

.میگیردقرارنظارتتحتسهمآنرود،فراترشدهمشخصتابلوهربرایکهدرصدی

شودمیرسیدگیمالزیبورستوسطمستقیماکارگزارانبهمربوطتخلفات.



مالیات در بورس مالزی

گزاریکارکارمزدوتسویههزینهتمبر،هزینهشاملکهمیشوددریافتبورسیمعامالتازکارمزدنوعسهتنهامالزیبورسدر•

خوداینکهدمیشودریافتمالیاتتقسیمیسودازبازارتوسعهبهنگاهبابلکهنمیشود،دریافتمالیاتیمعامالت،خودازواست

هامالیاتوهاکارمزدمورددرمالزیبورسدرآنچه.استبازاردرتقسیمیسودمجددسرمایهگذاریوبازارتوسعهبرایعاملی

.استحوزهایندرآنفهمیهمهوقوانینسادگیوشفافیتاست،جذاب



بحران آسیای جنوب شرقی
کاردستوردربدهیبازارهایتوسعهکهشدموجبآسیاییکشورهای۱997-۱998سالهایمالیبحرانمیدهدنشانبررسیها•

ردمالیبحراناثربر.داردشهرتنیزپولبینالمللیصندوقبحرانبهشدآغاز۱997جوالیازکهبحراناین.گیردقرارکشورها

ومالزیکشورسهکهبودثروتیاندازههمانحدودامقداراینرفت،بادبرسرمایهدالرمیلیارد۲۰۰ازبیشآسیاشرقجنوب

زیاندالرمیلیارد۱۰۰ازبیشکشورهاایندرخارجیسرمایهگذارانهمچنین.میآوردنددستبهسالیکدرفیلیپینوسنگاپور

.دیدند



نایتجاریمازادهایاینکهعلت.داشتندزیادیتجاریکسریهمگیکردند،سقوطآسیا۱997سالمالیبحراندرکهکشورهایی•

چون.ودمیشمربوطصادراتبرمبتنیرشدبازیبهشدنواردبرایچینتصمیمبه،شدتبدیلتجاریکسریهایبهکشورها

ازراراتصادسرعتبهداشت،بزرگتریداخلیبازاروارزانتروتحصیلکردهترکارگرانجنوبشرقیآسیایبامقایسهدرچین

.ستدانفوقکشورهایدردولتهانامناسببودجهنویسیمیتوانرادیگرعلت.کشیدبیرونشرقیجنوبآسیایکشورهای

دادند؛میتوسعهراخودفناوریتمامترچههرسرعتبابایداقتصادیلحاظازچینراهسرازخودکنارکشیدنبرایکشورهااین•

.بودندکافیتحصیلکردهیکارنیرویفاقدکاراینانجامبرایآنهابیشتراما

ارزشکاهشثباعقضیهاین.کندشناوردالربهنسبتراخودپولواحدکهگرفتتصمیمتایلنددولتکهشدعلنیزمانیبحران،•

تایلندباتوکرهوونو%۴۰فیلیپینپزوومالزیرینگیت،%7۵اندونزیروپیهفرآینداینطیوشدمنطقهکشورهایسایرپولی

نسنگیچنانمنطقهایندرفعالشرکتهایدالریهایوامتمامبهرهپولی،واحدهایارزشسقوطبا.داشتندارزشافت۵۰%

اقتصادمامتدامنسریعخیلیوکردسقوطسهامبازار.شدآغازورشکستگیهاونداشتندراآنهاپرداختتواناییشرکتهاکهشد

.داشتآسیاشرقیجنوببحراندرریشهالتینآمریکایکشورهایبحرانحتیوروسیهبزرگبحران.گرفتراجهان



کهردندکتجویزمنطقهکشورهایبرایرازیادیدرمانیسیاستهایپول،بینالمللیصندوقوجهانیبانکبحران،اینجریاندر•

برخالفودهددرتنجهانیبانکنسخههایوسیاستهابهنشدحاضرمالزیمیان،ایندر.نداشتدنبالبهرضایتبخشینتایج

مایهسرخروجبررازیادیالعادهفوقمحدودیتهایوآوردپایینرابهرهنرخکرد،تثبیتراارزقیمتجهانی،بانکهایتوصیه

شرقیجنوبهمنطقپیشتازاقتصادوبگذراندسرازرابحرانهزینه،کمترینباکشور،اینشدسببتدابیراینانجام.کرداعمال

.گیردلقبآسیا

خودعظیمبودجهمالیتامینمنظوربهاوراقاینازمالزیدولتدههایندر.شدپایهگذاری۱97۰دههدرمالزیبدهیبازار•

انجبرانگیزهبادولتبانکی،تسهیالتتقاضایشدیدافزایشو۱997-۱998سالدرآسیامالیبحراندنبالبه.میکرداستفاده

.افتادبدهیبازارتوسعهفکربهخصوصی،بخشمالیتامینبرایجایگزینمنابعایجادوبودجهکسری



کردهاتخاذکشورایناقتصادیمشکالتبامواجههدررااقداماتیعمالمالزیدولت،۱997جوالیدرمالیبحرانبروززماناز•

کهمالیوپولیاقداماتبرخی.شمردبراقتصادیهایپایهتقویتواعتمادحفظدرراسختگیرانهاقداماتبرخیمیتوانکهاست

درینگینقدکاهشمیتواناقداماتاینجملهاز.گرفتقرارپولبینالمللیصندوقاقبالموردگردید،اتخاذبحرانبروزاوایلدر

هایفعالیتتسمبهبیشتراعتباراتشدباعثکهشمردبربهرهنرخافزایشطریقازرااعتباراتاعطایدرانقباضیتدابیروبازار

افزایش%۵/۱۳به%8ازبانکهاذخایرمیزانویافتتقلیلماه۳بهماه۶ازوامهابرخیبازپرداختمدت.شودسرازیرتولیدی

.انداختتعویقبهراکشورزیربناییاصلیپروژههایتمامیوکاست%۳۰میزانبهخودهزینههایازدولتحالعیندر.یافت

دروبودهاولیجرقههایفقطمثبتنتایجاینگرچه.شدحاصلاقتصادیثباتایجادبرایدولتاقداماتازمثبتینتایجآغازدر•

وثبیتتدرپولبینالمللیصندوقروشازگرفتتصمیممالزینهایتدر.شدبدتراوضاعوشدهتشدیدبحرانکوتاهیمدت

ساماندهیطرحتاکردتاسیس۱998ژانویهدرراملیاقتصادعملشوراینامبهشوراییدولت.نکندپیرویخوداقتصاداحیای

.نمایدتهیهرااقتصادی



خشبتقاضایپایدار،اقتصادیرشدبهدستیابیبرمبنیدولتبرنامهریزی،۱98۰دههدرمالزیدولتسازیخصوصیبرنامهالبته•

حضورریسک،پوششحوزهدرمتنوعمالیتامینابزارهایبرایخصوصیبخشتقاضایبلندمدت،مالیتامینبرایخصوصی

.استکشوراینبدهیبازاررونقدرموثرعواملسایربازارایندربیمهوبازنشستگیصندوقهای

قاورابهمیتوانجملهآنازکهیابددستبدهیبازارهایتوسعهدرمهمیدستاوردهایبهتوانستمالزیسال۱۵طینهایتدر•

.کردتبدیلاسالمیکشورهایمیاندرالگوبهرامالزیکشوراینبدهیبازارتقویتبرعالوهکهکرداشاره(صکوک)اسالمیبدهی

نالمللیبیصکوکانتشاربهاقدامکهاستکشوریاولینودادهاختصاصخودبهجهانصکوکبازاردرراسهمبیشترینمالزی

.استکرده



مشاهدهمیشودکهکمترین.بهتصویرکشیدهشدهاست۱99۰مالزیازسالکشور(GDP)درنمودارزیرنسبتبدهیبه•

.میباشد۱997درصدمربوطبهآغازبحران،یعنیسال



مشهوددرنمودارزیروضعیتبازاربورسکشورمالزیبهتصویرکشیدهاستکهسقوطاینبازاردرتاریخشروعبحرانکامال•

.میباشد



:بدهیبازار•

یره،غودولتیقرضهاوراقدولتی،خزانهاسنادشاملکهبدهیبرمبتنیاوراقمختلفانواعآندرکهمیباشدبازاریبدهیبازار

.شوندمیمبادلهمیباشد

بدهیبریمبتناوراقثانویهبازاردرحتییاونمایندفروشوخریداولیهبازاردرراجدیدهایدینتوانندمیذینفعانبدهیبازاردر

وریدخمدتبلندومیانمدتکوتاهمدت،بدهیاوراقازمختلفیانواعبدهیبازاردر.بپردازندگذشتهدیونفروشوخریدبهووارد

باشد…وهاشهرداریها،بانکدولت،ها،شرکتبامرتبطبودخواهدقادرکهشدخواهدفروش

.باشدمیمشتقاتبازاروسهامبازارکناردربدهیبازاراصلیرکنسهازمتشکلسرمایهبازار*

.اشدمیبدولتیوخصوصیبخشمخارجبلندمدتومدتمیانمدت،کوتاهمالیتامینبرایمکانیزمیایجادبدهی،بازارهدف*



ساختمان فعلی بورس مالزی



لوگو بورس مالزی



نکات آموزشی



روش های استفاده از پول مازاد



آیا در بورس پولمان به صفر می رسد؟

.یابدکاهشمااولیهپولارزشزیادیحدتااستممکنامارسدنمیصفربهپولمانقطعطوربه

ترپایینوباالشدهمشخصمرزدواینازوباشدمی(-۵و+۵)بینکاریرویکدرسهمیکقیمتنوسناتدامنهکلیطوربه

.کندتغییراستممکنمرزاینکهخاصشرایطوقوعصورتدرمگررفتنخواهد

دوماپولارزشتابردمیزمانروز۱۴حدودأباشدمنفیهروزیاوباشدمثبتروزهربازاردرشدهخریداریشرکتآنسهماگر

.استپایینبسیارحالتاینوقوعامکاناینکهوشودنصفیابرابر



قانون بقا در بورس

سبد) .بدهیمتشکیلراخود1

بر) .باشیمداشتهمدیریتخودسهامیسبدروی2

برای) .نماییمتعیینضررحدخودهایسهام3

هرگز) .نکنیمکممیانگینبدشرایطشودنبهترامیدبه4

به) .دهیمرشدراخودذهنبتوانیمتابپردازیماستراحتبهموقع5



تعدادی از توصیه کاربردی بورس

نیستامن(%۱۰۰)درصدصدچیزیهیچ.

ندهیمقرارسبدیکدرراخودهایمرغتخمیهمه.

کنیممراقبتهاآنازشاهینیکمانندودادهقرارسبدیکدرراخودهایمرغتخمیهمه..

استسختبسیارذهنبرایضررپذیرفتن.

بهرستدخوداشتباهاتجبرانبهسرعتبهوگیردمیدرسآنازوپذیرفتهراخوداشتباهاتکهاستکسیایحرفهگرمعامله

.شوندمیکار

باشدمثبتماکلیبرآوردکهاستآنمهماماداردوجودهمیشهضرر.

پرداختاستراحتبهمدتیبورسدرباید.

کردخواهدنصیبمانراخوبیسودمدتدرازدرخوبسهام.



موضوعات مرتبط
:سرمایه قوانین و مقررات اصول بازار •

https://bit.ly/3hMODbL

:تجارت قانون •

https://bit.ly/3eoFq7w

:مالیابزار های نوین •

https://bit.ly/2YmrENb

:بورس نقش رسانه ها در بازدهی بازار •

https://bit.ly/315WZoT

:پول صندوق بین الملل •

https://bit.ly/3fQjRNz

https://bit.ly/3hMODbL
https://bit.ly/3eoFq7w
https://bit.ly/2YmrENb
https://bit.ly/315WZoT
https://bit.ly/3fQjRNz


:هویت سایت سجام برای ثبت مشخصات و احراز •

https://www.sejam.ir/

:بورس تابلو آنالین •

http://www.tsetmc.com/

:آپشن سایت معامالت آتی و •

https://cdn.ime.co.ir/

https://www.sejam.ir/
http://www.tsetmc.com/
https://cdn.ime.co.ir/


:اولیه های اطالع رسانی از ارز های سایت  •

https://www.tse.ir/

https://www.ifb.ir/

https://www.tse.ir/
https://www.ifb.ir/


منابع

https://bit.ly/2NvQHat

https://bit.ly/3fQlKK9

https://bit.ly/3143Jnp

https://bit.ly/3fKGfrt

https://bit.ly/3110MnD

https://bit.ly/3dh4Qmc

https://bit.ly/2CrtxiZ

https://bit.ly/2V8LnxT

https://bit.ly/2NvQHat
https://bit.ly/3fQlKK9
https://bit.ly/3143Jnp
https://bit.ly/3fKGfrt
https://bit.ly/3110MnD
https://bit.ly/3dh4Qmc
https://bit.ly/2CrtxiZ
https://bit.ly/2V8LnxT
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