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در ادبیات هالیً ،ظزیِ هطخػی در خػَظ ایٌىِ چزا حذ ًَساى در لیوت ّا در بَرس اٍراق بْادار باضذ ٍجَد
ًذارد .بزخی اس هحممیي بز ایي عمیذُ اًذ وِ ّذف اس اعوال داهٌِ هجاس ًَساى لیوت ،جلَگیزی اس ٍاوٌص ّای
ّیجاًی تَسظ سزهایِ گذاراى در باسار هی باضذ ٍ بزخی دیگز دلیل ایي اهز را جلَگیزی اس دستىاری لیوت ّا
عٌَاى هی ًوایٌذ .در همابل ،هخالفاى ایي ابشار ،عٌَاى هی ًوایٌذ وِ اعوال داهٌِ ًَساى هجاس در تضاد با حمَق
اساسی سزهایِ گذاراى بَدُ ٍ با بِ تاخیز اًذاختي فزایٌذ رسیذى بِ تعادل در لیوت ّا ،هاًعی بز سز راُ وارائی
باسار ًیش هی باضذ .با ایي حال در اوثز بَرس ّای جْاى ،حتی بَرس ّای پیطزفتِ اس تىٌیه ّا ٍ ابشارّای
هختلفی جْت بزخَرد با ًَساًات غیزهعمَل لیوتی استفادُ هی ضَد.
در باسار سزهایِ وطَر اس حذٍد ًَساًی هختلفی با ٍ یا بذٍى تَجِ بِ هعیارّا ٍ ٍیژگی ّای بٌیادی یا باساری
سْام در عی سالیاى گذضتِ جْت وٌتزل لیوت ّا استفادُ ضذُ است .بِ ًحَی وِ داهٌِ ًَساى اس  %1تا %10
در هماعع هختلف بَدُ است .عالٍُ بز ابشار داهٌِ ًَساى در ایزاى اس ابشار حجن هبٌا ًیش جْت وٌتزل لیوت ّا
استفادُ هی ضَد.
بِ ًظز هی رسذ دلیل اغلی تعزیف ٍ اعوال ابشارّای وٌتزل لیوتی در باسار سزهایِ وطَر ،جلَگیزی اس پذیذُ
دستىاری لیوت ّا تَسظ سفتِ باساى هی باضذ .اس دٍرُ دٍم رًٍك بَرس اس دِّ ّ 00وَارُ ضاّذ ایي پذیذُ در
باسار بَدُ این وِ سفتِ باساى بذلیل اهىاى دستىاری لیوتّ ،ن با تَجِ بِ ًیاس بِ هٌابع هالی ووتز ٍ ّن
حساسیت ووتز ًْادّای ًاظز در خػَظ سْام وَچه بذلیل تاثیزگذاری ووتز بز عذد ضاخع ،در سْام
ضزوت ّای وَچه بسیار فعال بَدُ اًذ.
تعزیف داهٌِ ًَساى هجاس در باسار سزهایِ وطَر ،سبه سزهایِ گذاری خاظ خَد را ًیش بِ ّوزاُ داضتِ است .بِ
ًحَی وِ بذلیل ٍجَد داهٌِ ًَساىّ ،وَارُ بزخی اس سْام بذلیل عذم ٍجَد باسارگزداى رسوی ،یا تَام با غف
خزیذ ٍ یا تَام با غف فزٍش هی ضًَذ ٍ .لذا بسیاری اس فعالیي باسار ًیش استزاتژی سزهایِ گذاری خَد را با تَجِ
بِ ٍجَد یا عذم ٍجَد غف خزیذ ٍ یا فزٍش بزای یه سْن خاظ تعزیف هی ًوایٌذ .فارغ اس ایٌىِ ًتیجِ تحلیل
ّای وارضٌاسی ٍ بٌیادی در خػَظ سْن چِ باضذ.

هاحػل والم ایٌىِ بِ ًظز هی رسذ ٍجَد داهٌِ هجاس ًَساى در باسار سزهایِ ،علی رغن ایٌىِ بِ هٌظَر وٌتزل
پذیذُ دستىاری لیوت ٍ همابلِ با سفتِ باسی هعزفی ضذُ است ٍ لیىي عوال خَد تبذیل بِ ابشار هحزن سفتِ
باسی ٍ دستىاری لیوت ًیش ضذُ است .بذیي هٌظَر بِ ًظز هی رسذ وِ ًْاد ًاظز ٍ بَرس ّای وطَر هی
بایست اس ابشارّای هَثزتزی در ایي خػَظ استفاُ ًوایٌذ.
یىی اس هَثزتزیي ابشارّا بزای وٌتزل ایي پذیذُ ،استفادُ اس هىاًیسن "تیه سایش" یا "تغییز لیوت هبلغی" در
وٌار حجن هبٌا خَاّذ بَد .بذیي غَرت وِ پیطٌْاد هی ضَد بزای داهٌِ ّای هتفاٍت لیوتی سْام ،هثال داهٌِ
لیوتی تا  500تَهاى ،اًذاسُ تغییز لیوت هبلغی بز حسب ریال بیاى ضَد .بِ عٌَاى هثال سْاهی وِ لیوت آًْا
در داهٌِ لیوتی تا  500تَهاى لزار هی گیزًذ ،بتَاًٌذ در ّز هعاهلِ حذاوثز  3تَهاى اهىاى افشایص یا واّص
لیوت را داضتِ باضٌذ ٍ در غَرتی سْن بتَاًذ اس هثبت هٌفی  3تَهاى بیطتز هعاهلِ ضَد وِ درغذی اس تعذاد
سْام حجن هبٌا (هثال یه دٍاسدّن ول حجن هبٌا) در آى سغح لیوتی هعاهلِ ضَد .بذیي تزتیب ضوي وٌتزل
ًَساى لیوت ،سزهایِ گذارای وِ خَاّاى خزیذ یا فزٍش یه سْن در لیوت ّای باالتز ٍ یا پائیي تز اس داهٌِ
هثبت ٍ هٌفی  %4هی باضذ هی تَاًذ هعاهلِ خَد را اًجام دّذ .تحت ایي ضزایظ داهٌِ ًَساى بزای سْام آساد
بَدُ ٍ تٌْا ضزط تحمك هعاهلِ ،هعاهلِ تعذاد هطخع اس سْام در یه سغح لیوتی هطخع خَاّذ بَد.
با تَجِ بِ بزرسی اًجام ضذُ ،در اوثز بَرس ّای پیطزفتِ ،هىاًیسن وٌتزل لیوتْا استفادُ اس تغییز لیویت
هبلغی یا ّواى تیه سایش هی باضذ .لیىي در باسار سزهایِ وطَر بذلیل عوك ون باسار (تعذاد سْام ون ٍ آساد) بِ
ًظز هی رسذ استفادُ اس تزویب؛ تغییز لیوت هبلغی ٍ حجن هبٌا ابشار هَثزتزی در خػَظ همابلِ با دستىاری
لیوتْا ٍ ّذایت باسار بِ ضوت تحلیل ّای وارضٌاسی تز ٍ بلٌذهذت تز باضذ.

