
 نقش بازارهای مالی:

 بازارهای مالی سه کارکرد اساسی در اقتصاد به شرح زیر دارند:

فرایند کشف قیمت: تعامالت بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در بازار مالی منجر به تعیین قیمت  -الف

 یک نوع دارایی می شود و بر اساس میزان بازده مورد انتظار یک نوع دارایی، قیمت آن مشخص می گردد.

 لیت نقد شوندگی دارایی ها:قاب-ب

بازار مالی ساز و کاری فراهم می نماید که سرمایه گذار در صورت نیاز به تبدیل دارئی به وجوه نقد بتواند داریی 

 مالی خود را به وجه نقد تبدیل نماید.

-2نه جستجو هزی-1کاهش هزینه معامالت: هزینه ها در بازار مالی بطور کلی به دو دسته تقسیم می گردد -ج

هزینه جمع آوری اطالعات هزینه جستجو بیانگر هزینه هایی است که صرف اعالم آمادگی طرفین معامله می 

 باشد که شامل هزینه های آشکار و زمان صرف شده است.

هزینه های مربوط به جمع آوری اطالعات هزینه هایی است که مرتبط با گردآوری اطالعات در مورد یک دارایی 

 ست یعنی اطالعاتی که در ارزشیابی و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار موثر می باشند.مالی ا

 

 دارایی های مالی مطلوب دو ویژگی دارند:

 نرخ بازده مشخصی را برای پس انداز کنندگان به وجود می آورد-1

 تعیین معقول هزینه های تامین مالی بنگاههای اقتصادی-2

 



 کارکردهای بازار مالی:

وجوه: یکی از وظایف اصلی بازارهای مالی اینست که پس انداز کوچک افراد را جمع آوری نموده و انتقال -1

تبدیل به وجوه نقد کرده و در اختیار متقاضیان وجوه قرار می دهد. در واقع در این نوع کارکرد بازار مالی موظف 

 ه منابع مالی دارند انتقال دهند.است وجوه مازاد پس انداز کنندگان را به بنگاه های اقتصادی که نیاز ب

توزیع ریسک: بازار مالی با فراهم آوردن شرایط خاص، ریسک را بین سرمایه گذاران توزیع می نماید از آنجا -2

که ریسک ماهیت اصلی هر نوع سرمایه گذاری می باشد، بنابراین ممکن است ریسک به یک سرمایه گذار آسیب 

شود اما بازار مالی موجب می گردد که این ریسک بین سرمایه گذاران تقسیم شده  رسانده و موجب ضرر و زیان

 رداند.گو فرد خاصی را دچار ضرر و زیان ن

گذاران قرار بگیرد و : در بازار مالی به دلیل اینکه اطالعات صحیح و به روز باید در اختیار سرمایه کشف قیمت-3

جا که قیمت اوراق بهادار و کاالهایی که در بازار مالی مورد معامله قرار می گیرند توسط اطالعات مشخص از آن

می گردند، بنابراین سرمایه گذاران فردی و یا اشخاص خاصی نمی توانند روی قیمت گذاری تاثیر بگذارند اگر 

فافیت خود را از دست داده و موجب می قیمتها و اطالعات موجود در بازار مالی صحیح نباشند، بازار حالت ش

 گردد که پس انداز کنندگان تمایلی به سرمایه گذاری در بازارهای مالی نداشته باشند.

 

 

 

 

 


