
بازار بازار سهام و بورس یکی از مهم تررین بخش های اقصاد دنیا هستش . زمانی که اسم بازار سهام میاد همگی اولین چیزی که به ذهنشون میرسه 

 اومدنکه باعث بوجو ، توکیو ، شانگ های ، هنگ کنگ و خیلی دیگر از بازار ها  Nasdaq  ، Londonهای بزرگ سهام مثل بازار سهام نیویورک ، 

 که الگوی خیلی از ماها در زندگی هستند   افراد افسانه ای در این بازار مثل وارن بافت چارلی مورگان پتر لینک 

که هر  شاید برای خیلی از سرمایه گزاران و این موضوع غیر قابل تصور باشه که دنیایی رو بدون این تکنولوژی ها و سیستم های مالی و شرکت هایی

ات ارزششون خیلی ها رو خوشبخت میکنن بتتونن تصور کنن . با این که خیلی ممنوعیت ها و فروپاشی ها  وسقوط ها براش بوجود اومد روزه با نوسان

 ممنوعیتش توسط پادشاهی انگلیس ولی کسی نتونست جلوی تکاملش رو بگیره . 1929مثل سقوط 

 خب حاال این سوال پیش میاد که  این تکامل چجوری انجام گرفت 

 ایتالیا   bel paeseبرای جواب دادن بهش باید سفری داشته باشیم به اروپا کشور 

شهر آبی ، شهر پل ها وکه حتی  مکانی مناسبی هستش  برای دوری  واستراحت سرمایه گزاران از بازار های مالی ولی اگر به  veniceبه شهر ونیز 

 the real merchant of Veniceجر واقعی ونیز  محل بوجود آمدن تا 1300 سال قبل برگردیم به سال  700

 

قرض دهندگان پول در آن زمان شروع به  . در آن زمان قرض دهندگان پول در اروپا خلع مهمی که از بانک های آن زمان باقی مانده بود رو پر کردن

سک خودش میرفت و وام با بهره باالی خودش رو با یک معامله کردن بدهی ها و وام ها بین  همدیگر کردن ،  قرض دهنده ای برای کاهش خطر و ری

 وام دیگری با بهره دیگری جا به جا میکرد .

آن ها به جایی رسید که حتی این قرض دهندگان شروع به خرید اوراق قرضه از دولت ها  که بر روی لوح های سنگ نوشته میشد کردند. و کم کم  شغل 

از اینکه به صود مورد نظر خودشون میرسیدند به فرد سرمایه گزار دیگه ای میفروختند و اینجا بود که تجار  تکامل پیدا کرد و این اوراق قرضرو بعد

 ونیزی پیشگامان معامله گری اوراق قرضه در میان دولت ها در آن زمان شدند.

 یکردند  و به دنبال مشتری در حرکت میکردند تجار ونیزی این لوح های سنگ رو که اوراق قرضه بودند رو با تمامی اطالعاتش  با خودشون حمل م

 حدودا مانند کاری که کارگزاری های االن انجام میدهند

 ولی حاال برای ادامه تکامل این بازار باید به میدان نبرد اروپا کشور بلژیک سفر کنیم 

سال بعد در  200ر این موضوع اتفاق نظر دارند که در حدود با این حال که در شهر های دیگه در هلند هم خرید و فروش هایی اتفاق میفتاد ولی همگی د

 در شهر آنترپ اولین بازار سهام شکل گرفت  1531سال 

 در آن زمان هنوز جای مشخصی برای این بازار وجود نداشت 

 روپا مثل ایتایلیا و هلند دیگر جاها بودند پذیرای معامله گران از جای جای ا ولی مسافرخانه تر برز که توسط خانواده شناخته شده ون در برز اداره میشد

 

برای  برای خرید فروش سفته ها و اوراق های دولتی درون آنجا یا نزدیک میدان آنجا اقدام به انجام معامله میکرد که کم کم آن خودش  هم مردم و هم که
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م برد و هرجایی که مردم دور هم جمع میشدند و معامله میکردند را د که میشه از به عنوان اولین بازار سهام ازش نامیدان معروف به میدان تر برس ش

 برز مینامیدند

 و خیلی از مورخین بازار های سرمایه معتقد هستند که رشته کلمه بورس که در خیلی از کشور ها از جمله ایران استفاده میشود از اینجاست 

خونه ی آقای برز یه مشکلی داشت و اون هم نبود هیچ سهامی در آنجا بود و فقط سفته و  فقط این بازار سهامی که اینجا شکل گرفت در میدان و جلوی

 اوراق در آنجا معامله میشد 

 به نظر میرسید که همه افراد در حال سود بردن از شرق هند و آسیا بودند بجز خود افراد اون منطقه سال جلو تر میریم در اوج دوران امپریالیزم  70به 

سفر های دریایی که از اون جا داشتند با خود وسایلی که میاوردند روسود های خوبی رو میکردند ولی از ریسک بسیار باالیی برخوردار بود افراد با 

 شدندگاهی اوقات مورد حمله دزدان دریای قرار میگرفتند بعضی اوقات هم بخاط جهت یابی ضعیف یا گم میشدند یا گرفتار طوفان ها و خشم دریا می

احبان کشتی ها بعد از مودتی به خاطر این که ضرر کمتری رو متحمل بشند شروع به فروش سهم از کشتی خود به شخص کردند و شخص و افراد ص

 تا اگر هم کشتی اتفاقی براش افتاد کمتر متحمل ضرر بشن دیگر رو در معامالت خود شریک کردند 

 و همچنین سودشون رو با دیگر افراد شریک شدند 

دند یا به و در این حین هم سرمایه گذاران کم کم یاد گرفتند و تمامی سرمایه خود رو بر روی یک کشتی نمیگشذاشتند و در کشتی های مختلف قرار میدا

یک کشتی هم به  اصطالح امروز در بازار های مالی که یک روش کالسیک هم هستش تمامی تخم مرغ هایشان را درون یک سبد قرار ندمیدادند تا اگر

 مقصد نرسید دیگر کشتی ها برای آنها سود حاصل میکردند

 

یا همان کنپانی هلندی هند شرقی تاسیس شد و به اولین شرکتی سهام های آن ارائه شد  the dutch east companyیک شرکت به اسم  1602در سال 

  تبدیل شد
 تفاوتش با قبل این بود که سرمایه گذاران بجای این که سرمایه خودشون رو بر روی کشتی های شخصی بکنند 

رکت رو خریداری میکردند و در تمامی کشتی ها سهیم میشدند و این  باعث میشد بر روی مقدار بیشتری شرکت سرمایه گذاره میومدند و سهامی از این ش

حتی باز هم این امکان که بر روی یک سفر مجزا هم سرمایه گذاری ر سفر و کمشدن ریسک و باال رفتن درصد موفقیت بشه و همچنین مقدار های بیشت

 کنند امکان پذیر بود
یافت سهام داران به این علت که زمانی که روی شرکت سرمایه گذاری میکردند و در آن سهیم میشدند در ازای سرمایه گذاری برگه ی مشارکتی رو در

 شد ردند و به همین خاطر که کاغذ مالکیت داشتند بعد از مدتی سود هر کسی که مایل بود میتونست برگه ی مشارکت خودش رو به کس دیگه ای بفرومیک

لیس رو هم که خودش کمپانی هند شرقی انگ خیلی دیگر از کشور ها شروع به انجام این کار با شرکت های هند شرقی کردند که انگلیس شامل این کار بود

 دارا بودش
 خب خربد فروش سهام های کمپانی هند شرقی در ابعاد بزرگتر اتفاق افتاد 

به کافی شاپ های که در آن ها خرید  1773انجام میگرفت که بعد از مدتی در تاریخ خرید و فروش های سهام در آن زمان در انگلیس در کافی شاپ ها 

به نوبعی میشه گفتش اولین بازار های سرمایه و تاالر های سرمایه کافی شاپ ها انگلیس در آن زمان  فتنتدگ  stock exchangeو فروش انجام میگرفت 

 و از آنجایی هم که هیچ سازمانی برای بررسی و قانونی وضع نشده بود بودند 

  شرکت های زیادی شروع به انجام اینکار کردند



 شروع به فروش سهام های خودش کرد  south sea companyدرست در همین زمان بودش که شرکت 

 آن شرکت فروش رفت و سود خوبی هم برای شرکت و هم برای افراد در بر داشت ولی قبل از اینکه حتی یک سفر دریایی هم انجام بده تمامی سهام های 

و از اون جایی هم که هیچ سیستم نظارت کننده ای یا همین موضوع باعث شد هر کسی که میخواست کسب و کاری راه بندازه شروع به انجام اینکار کنه 

 برای این موضوع وجود نداشت همه میتونستن اینکار رو انجام بدهند  regulationهمان 

 میکننحاصل دارن یا همان شرکت دریای جنوب سود خوبی رو برای خودشون   sscو همه افارد هم به خاطر این که دیده بودن بقیه از داستان شرکت 

سال پیش ولی متاسفانه هنوزم افرادی در زمان حال هستن  300این اتفاق برای حدود .چشم بسته شروع به سرمایه گذاری بر روی این شرکت ها کردند ،

که با چشمانی بسته اقدام به سرمایه گذاری میکنند 

 

بدون انجام حتی یدونه سفر هم شروع به فروش سهام   south sea companyهمونطور که گفته شد شرکت سال پیش  300خب حاال برگردیم به همون 

و طولی نکشید که برای برگردوندن سود سهام داراش به مشکل خورد و این یکی از شرکت هایی بود که پشتوانه قوی ای هم داشت حاال هاش کرده بود 

ان حدس میزنید حبابی که از این داستان شکل گرفته بود و همونطور که همگی شما عزیزشما فکر برای دیگر شرکت های شخصی چه اتفاقی افتاد  

 و یکی از اولین حباب های اقتصادی شکل گرفته و همچنین اولین سقوط های تاریخ میشه ازشمیترکه  

 



بازار سهام  1801با این حال در سال کرد   1825تا سال و در پی این موضوع پادشاهی آن زمان در انگلیس اقدام به ممنوع کردن خرید و فروش سهام 

ست به ابر انگلیس شکل گرفت ولی بسیار عرضه محدودی از سهام در آن انجام میشد و این بخاطر ممنوعیت بود و این یکی از دالیلی شد که انگلیس نتوان

 قدرت جهانی در این موضوع تبدیل بشه 

 
. به فیالدلفیا رسید و اولین بازار تشکیل شد  stock exchangeین ایده بازار بورس اوراق بهادار  ا 1970آمریکا در سال ،در سمتی دیگر در دنیا و دقیقا 

در  1792می  17ولی با این حال که اولین بود ازش کمتر نام برده میشود و اون بخاطر شروع و قدرت زیاد این ایده در نیو یورک بود که در تاریخ 

 نفر از کارگزاران دور هم جمع شدند  24گوشه خیابان وال استریت و برود وی 

 

و  امضا شد و قدرتمند ترین بازار بورس دنیا در اینجا شکل گرفت buttonwoodزیر درخت نارون کخ به همین نام هم ثبت شد و توافق نامه ای را در 

دنیا شد بود دلیلی شد که تبدیل قلب اقتصادی یا همان معامالت سهام   stock exchangeچون که بالخره یک جا مشخص و همگیر شد و فقط مخصوص 

 و تمامی بیزینس ها و کسب و کار های معتبر از آنجا رد میشدند 

م تبدیل شد و با تمامی خوشبختی ها و ریزش هایی که به خودش دید از آن سال از تکامل و پیشرفت باز نموند و تبدیل به بازاری که ما امروزه میشناسی

 ما هم عالقه مند به بازار های مالی هستید ازین مطالب استفاده کرده باشید امید وارم که اگر ش



  دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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