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 مزایای بازارهای سرمایه

 .دهد تامین مالی میامکان جدید و  بالغ های شرکت به  بازارهای سرمایه

عملیاتی روزانه  های هزینهبرای پوشش  منابع مالی به دست آمدهاز ها  شرکت

 رشد کارآفرینی، باعثبازارهای سرمایه  .استفاده می کنند توسعه مالیو 

 .باشد میاورانه های فن اقتصادی و نوآوری

 و گیرند به خود میبورس اوراق بهادار شکل بازارهای سرمایه  ،اغلب اوقاتدر 

مانند )مالکیت اوراق  و( مانند اوراق قرضه)اوراق بدهی  ،ها شرکت در آن

هستند که  در اصل وام دهندگانیاوراق قرضه  دارندگان .فروشند می( سهام

که از  هستند های مالکان شرکت سهامداران .دهند دریافت بهره به شرکت قرض می مشخصی در ازای زمان  مدترا برای  خود پول

اوراق بهادار  این .کنند قرضه و هم سهام منتشر میها هم اوراق  بیشتر شرکت .اند کرده گذاری سرمایهدر شرکت  خرید سهام طریق

یکی  .بفروشد دیگریگذار  تواند روز بعد آن را به سرمایه سهام میست که خریدار بدین معنا این .در بازار قابل عرضه هستند معموالً

گذاران و با سرمایه هستند که به دنبال تامین مالی  هایی شرکتبین یجاد ارتباط ابرای محلی است که این بازار سرمایه  مزایایاز 

 .کند یجاد میا ،دهندگان وام

بین اشخاص و تواند شامل قراردادهای خصوصی  بازار سرمایه می معامالت های فیزیکی مانند بورس اوراق بهادار، گذشته از مکان

گذاران را به  که سرمایه نهادهایی رند،پذی انجام می واسطههای  شرکت گری واسطهمعامالت با از این  برخی .باشد ها شرکت

ک شخص ممکن است به طور مستقیم به ی ها شرکت در موارد دیگر، .کنند معرفی می ،دنبال سرمایه هستندبه هایی که  شرکت

و  تازه تاسیس های شرکتحاضر نیستند که در  بزرگ ارانذاز سرمایه گبسیاری  .مراجعه کند و درخواست وام یا تزریق سرمایه کند

هایی که ریسک باالیی دارند  کتشردیگر مزایای بازارهای سرمایه این است که  از .کنند گذاری سرمایه پرریسک های شرکت

 .دست یابندخود  ورد نیازسرمایه م توانند به  می

های رسمی یا  مکان فقدانصورت ها در  بسیاری از شرکت زیرا ،شوند میرهای سرمایه منتفع ااز بازنیز ا به طور مستقیم ه شرکت

هایی که در  شرکت کارمندان بهبازارهای سرمایه  مزایای .های خود نیستند قادر به پرداخت بدهی ،تامین مالی رسمی برایغیر

پیشرفت شغلی و گرفتن ترفیع  برایاشخاص شانس بیشتری  این زیرا, رسد مییابند نیز  میی تزریق سرمایه رشد و گسترش  نتیجه

 .شود میهای شغلی جدیدی  وقعیتم به وجود آمدن همچنین و جدید های هشعب منجر به ایجادشرکت  گسترش ،همچنین .دارند

به کار و همچنین تولید محصوالت جدید  محصوالتبه منظور بهبود  بازایابی وتحقیق  های جدید و موسسات با رشد شرکت، فناوری

 ،گیرد توسعه اقتصادی صورت می ،آن کشور یا منطقه در ،دهند خود را افزایش میدان کارمنها  شرکتهنگامی که  .شوند گرفته می

به عبارت  .کنند می گذاری سرمایهدر اقتصاد  دوباره به نوعی پول خود را کنند، خریداری میاین کارمندان هنگامی که کاالیی را  زیرا

را برای گسترش  خود  سرمایهها  و این شرکت شود می  فروشیهای تولیدی و خرده  سود در شرکت دیگر، این کار باعث افزایش
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پرداخت سود تقسیمی  خودسهامداران به  ها از شرکت برخی ،بر این عالوه  .کنند های تولیدی و کارآفرینی استفاده می فعالیت

 .اند شدهمنتفع  خود گذاری سرمایهبه طور غیرمستقیم از  سرمایه گذاران دریافت سود تقسیمی بدین معنا است که .کنند می


