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 تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام

تواند در بازار سهام میهمچنین  و بهره برای اکثر مردم مهم است نرخ

و  بهره با بازار سهام نرخ بینارتباط به مقاله  این در چرا؟ اما ،تاثیرگذار باشد

 .شود پرداخته می ،دنتاثیر بگذاربر زندگی ما ممکن است چگونه  کهاین

 نرخ بهره

به است که فرد در قبال استفاده از پول فرد دیگری  ای هزینهبهره در واقع 

برای باید  آنها هستند، آشنا خوبی بهبا این مفهوم  خانوارها .می پردازدوی 

 .آن را بپردازند  بهرهو در عوض  از بانک وام رهنی دریافت کنند خرید خانه

 بهپول را  آنها ،دانند میاعتباری نیز این مفهوم را خوب  های کارت دارندگان

زمانی که صحبت از بازار سهام و تاثیر نرخ بهره می شود  اما .دهند له آن خرید خود را انجام میو به وسیگیرند  قرض می مدت کوتاه صورت 

 .کند شرایط فرق می

مهم  این ارقام چرا .شوند رکزی متحمل میپول از بانک مبرای استقراض  ها بانکهستند که  ایه هزینهبهره در واقع همان  های نرخ

ها  کم است که سبب افزایش قیمتا عرضه ی و زیاد ناشی از تقاضا ،تورم .داردتورم کنترل  در سعی ها نرخمرکزی توسط این  بانک هستند؟

 نرخ بهره بانک مرکزیحقیقت با افزایش  در .می تواند تورم را کنترل کند ،اثر گذاری بر مقدار پول در دسترس بابانک مرکزی  .می شود

 .ندک تر می و به نوعی دسترسی به آن را گران کند می کم راعرضه پول 

 اثرات افزایش نرخ بهره

 ها بانکبر  یمستقیم اثیرت عوض در .گذارد نمیتاثیر آنی بر بازار سهام  ، این اقدامهنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهد

بهره را برای مشتریان  های نرخ ها بانکست که ا مستقیم افزایش نرخ بهره ایناولین اثر غیر  .ارد گذ می از بانک مرکزیگرفتن وام برای 

 ی بهره های نرخاگر از  به خصوص گیرند، یش قرار میتاثیر این افزا اعتباری تحت های کارتی گرفتن وام رهنی و برا افراد .دهند افزایش می

افراد همچنان باید قبوض را  ،بر این عالوه .گذارد میمی توانند خرج کنند اثر  مردمبر مقدار پولی که  اقدام این .شناور استفاده کنند

تاطانه تر مح هابدین معناست که خانوار این .ماند باقی می هاخانواراز درآمد  کمیپول  ،شوند تر می این قبوض گران پرداخت کنند وقتی

 اما .گیرند کاهش نرخ بهره تاثیر می در برابرعکس العمل مشتریان ازمستقیم غیر صورت به ها شرکت ،علتبه همین   .دنخرج می کن

وام  ها کباناز باید  خودهای عملیاتی  باید برای گسترش فعالیت آنها .گذارد مینیز تاثیر  ها شرکتبر مستقیم  صورت بهافزایش نرخ بهره 

باالتری   بهره وام بگیرند و مجبور هستند تا دیگر نتوانند به مقدار زیاد شایدها  رکتش ،کنند تر می استقراض را گران ها بانک وقتی .بگیرند

 .یز می شودن هاآن  سبب کاهش سود آوری امر می کنند کمتر رشد خواهند کرد که این هزینهها کمتر  که شرکت هنگامی .پرداخت کنند

 تاثیرات بر قیمت سهام

 های راهاز  یکی .گذارد بر بازار سهام نیز تاثیر می ، اما عالوه بر آنگذارد میاثر  مردمها و  در نرخ بهره بر شرکتتغییر همانطور که گفته شد 

مجموع ارزش فعلی جریانات  ،بدست آوردن قیمت سهام برای .است ها شرکتجمع ارزش فعلی جریانات نقد آتی  ،ها شرکت گذاری ارزش

 .های مختلف از شرکت دارند زمانگذران  انتظارات سرمایه سهام نشان دهنده قیمت نوسانات .شود بر تعداد سهام موجود تقسیم مینقد آتی 

 .های متفاوت سهمی را بخرند یا بفروشند قیمت درکه  ایه گذاران تمایل دارندمسرها  اوتخاطر این تف به

مقدار جریانات آتی آن ( و یا درآمد کمبدهی باال  بهره در اثر)یا سود کمتری خواهد داشت  و در آینده رشد ر تصور شود که شرکتاگ

هایی از  شاخصکل بازار و  ،ا کاهش پیدا کند قیمت سهام بسیاری از شرکته اگر .کاهش یافته و در نتیجه قیمت سهامش کاهش می یابد

 .س اند پی افت می کنندا و قبیل داو جونز
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 گذاری سرمایهاثرات 

افزایش یابد  آنها  گذاری سرمایهدارند ارزش  تمایلگذاران  سرمایه .برای بسیاری از سرمایه گذاران افت قیمت سهام و بازار خوشایند نیست

جریانات وکم انتظار رشد  با .است این موراد سود تقسیمی و یا هر دو دریافت افزایش قیمت سهام،ناشی از تواند  که این افزایش ارزش می

برای  سرمایه گذاری در سهامتا شود  ریافت نخواهند کرد و این باعث میرا د ذاران رشد قیمتی مورد انتظار خودگ سرمایه نقد آتی کمتر،

بهره را   نرخهنگامی که بانک مرکزی  .داردریسک بیشتری  ها گذاری سرمایهدر سهام از سایر  گذاری سرمایه ،عالوه به .نباشد جذابآنها 

نرخ  ،عبارت دیگر به .هستند را پیشنهاد می کند تری مطمئن ها گذاری سرمایهبهادار دولتی مانند اوراق خزانه که  اوراق دهد، فزایش میا

توقع  ،کنند می گذاری سرمایهکه افراد در سهام  هنگامی .تر می کند را جذاب ها گذاری سرمایهو این  یابد بدون ریسک افزایش می بازده

گذاری  سرمایهمورد انتظار  بازده .بدون ریسک بیشتر باشد از نرخ بازده  گذاری سرمایه پاداش بگیرند و نرخ بازده ،ریسک ولقب ازای در دارند

و شرکتی که در آن   ذیریبه میزان ریسک پ بسته ،افراد مختلف .ریسک صرف ی عالوه بهبدون ریسک  در سهام برابر است با نرخ بازده

مورد انتظار بازده  یابد،نرخ بازده بدون ریسک افزایش  هرچه اصل، در .متفاوتی دارند های بازدهانتظار  ،کنند می ریگذا سرمایه

یا  باشد ویابد در حالی که بازده ثابت کاهش  مورد انتظارصرف ریسک همین خاطر اگر  به ،یابد در سهام نیز افزایش می گذاری سرمایه

 .می کنند گذاری سرمایهگذاران سهام را پر ریسک دانسته و جای دیگری  سرمایه کاهش یابد،

 کالم آخر

و در  یابد  پول در گردش کاهش می مقدار افزایش می یابد،نرخ بهره که  وقتی .ای بر اقتصاد می گذارد تغییر در نرخ بهره تاثیر گسترده

 که ای به گونه ،گذارد می تاثیر زنیها  و شرکت مردمعامل نیز بر  نایو شود  می  تر گران وام گرفتن همچنین یابد، می کاهش تورم نتیجه

را برای سرمایه گذاران از  شود بازار سهام جذابیت خود می باعثافزایش نرخ بهره  نهایت، در .دیاب کاهش می هادرآمد وافزایش  ها هزینه

 .دست بدهد

توان مستقل از سایر  یمدر باال شرح داده شد را ن آنچه .ابسته هستندوبه هم آنها ایج ته باشید که تمامی این عوامل و نتبه خاطر داش

ر تغییرات قیمت سهام موثر هستند و تغییر نرخ و عوامل بسیاری ب یمت سهام نیستمل اثر گذار بر قبهره تنها عا  ، نرخدر نظر گرفتعوامل 

بر بازار منفی افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی همیشه اثر که  گفتبا قطعیت  توان نمی بنابرین .ین عوامل استا بهره تنها یکی از

 .گذارد می

 


