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 چکیده

و  یکی از چالش برانگیزترری   ساختارسرمایه درباره م گیری تصمی

حیاتی تری   تصمیمات شرکت ها برای بقای آنها در برازار رارابتی 

ی ،از مهمتری  وظایف مدیران مالی . بررسی روشهای تامی  مالاست

سهامداران را تحت تاثیر ارار می و سرمایه  که همواره ثروت است 

دهد. معموالً اکثر شرکتها با سررمایه انرد ، اعالیرت خرود را آ راز 

کنند و پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران برای توسرعه می

ز پیدا می کننرد. در اعالیتها و اجرای طرحهای توسعه به نقدینگی نیا

ای  حالت، شرکتها به علت محدود بودن اعتبارات سیستم برانکی و 

پیچیده بودن مراحل اخذ مجوز انتشار اوراق ارضه، به انتشار سرها  

حال با توجه به اینکه شرکتهای پذیراته شرده .جدید اادا  می نمایند

اته انرد س اوراق بهادار، گرایش اراوانی به اازایش سرمایه یاردر بو

و همچنی  وجود روشهای گوناگون برای اازایش سرمایه، ضرورت 

و تاثیر آنها  های اازایش سرمایه تشخیص داده شد که پیرامون شیوه

 .بر بازده سها ، تحقیق حاضر صورت گیرد

 های کلیدیواژه
 افزایش سرمایه ،تجدید ارزیابی ، آورده نقدی ، سود انباشته

 
 

 

 

 

 

 

Abstract 
Deciding on capital structure is one of the most 

challenging and vital decisions companies make to 

survive in a competitive market. Examining financing 

methods is one of the most important tasks of financial 

managers, which always affects the wealth and capital of 

shareholders. Usually, most companies start their 

activities with small capital and after being listed on the 

Tehran Stock Exchange, they need liquidity to develop 

their activities and implement development plans. In this 

case, companies issue new shares due to the limited 

credit of the banking system and the complexity of the 

process of obtaining a license to issue bonds. Now, 

considering that the companies listed on the stock 

exchange have a great tendency to increase capital and 

also the existence of various methods to increase capital, 

it was deemed necessary to conduct research on the 

methods of capital increase and their impact on stock 

returns. 
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 مقدمه

دهند وتمام نقدینگی خود را در راه كنند فعالیتهای خود را توسعه شركتهایی كه از نظر سودآوری در وضعیت مناسبی قرار دارند، سعی می
گذاری های جدید و كسب نقدینگی، به افزایش فروش و كسب سود بیشتر صرف كنند. بنابراین برای تامین مالی در جهت سرمایه

ن كسب بازارهای سرمایه روی می آورند. از طرف دیگر تعادل اقتصادی و توزیع عادالنه تر درآمد میان كلیه اقشار جامعه و عدم امكا
دارد در سهام شركتهای تولیدی و تجاری گذاری در امور غیر مولد یا كاذب، عامه مردم را وا میدرآمدهای فوق العاده از طریق سرمایه

گذاری است و به طور كلی حمایتهای دولتی و های همگانی و رایج سرمایهگذاری در اوراق بهادار از شیوهسرمایه .سرمایه گذاری نمایند
گذاران به عنوان سرمایه.عمومی موجب شده است كه حذف چنین بازارهای سرمایه ای از ساختار جامعه، امكان پذیر نباشد فرهنگ

گیری از گذاری می كنند كه می تواند شامل بهرهكنندگان منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی با انگیزه های مختلفی سرمایهتامین
مالكیت در این واحدها باشد. از طرف دیگر واحدهای اقتصادی نیز به دالیل مختلفی به منابع مالی نیازمند سود و مزایای نقدی و نیز 

 قاتیتحق.رسد، افزایش ثروت سهامداران استگذاران و واحدهای اختصاصی مهم به نظر میهستند، ولی آنچه بیش از همه برای سرمایه

 حالگردد.یم سهام متیق بهبود وباعث شده یتلق خوب خبر کی 1هیسرما شیافزا خبر اعالن كه است داده نشان (1116) ییآقا گذشته

 در هیسرما شیافزا اصوال ایآ و داشت خواهد ادامه زیه نیسرما شیافزا از بعد متیق شیافزا نیا ایآ كه شودیم مطرح سوال نیا

 ثروت همواره كه ماتیتصم از یكی نیبنابرا و است شده سهامداران ثروت شیافزا باعث بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ شركتهای

 است. هیسرما شیافزا تبع به و ،2 یمال نیتام به مربوط ماتیدهد،تصمیم قرار ریتاث تحت را سهامداران

 مبانی نظری 

 اعالم هگذارییسرما مخارج یمال نیتام سهام انتشار از هدف كه یوقت سهام متیق كاهش كه داد نشان (1186پارچ) و كلیم مطالعات

 یمال نیتام به سهام متیق واكنش (1181راك) لر ویم مدل طبق .باشد هایبده مجدد یمال نیتام هدف كه است آن از كمتر شودیم
 دارد. یبستگ شركت رشد فرصتهای و نقدی بازار اناتیجر از بازار یابیارز و آزاد نقدی اناتیجر به دیجد
 حد از شیب هیتك كه كنندیم انیب (1982) داوری ییبقا و(1971ی)عباس (،1987طاهری) توسط آمده عمل به یداخل قاتیتحق در

 در یفروان مشكالت یمال نیتام جهت در یمال گرید ابزارهای از رییوعدم بهره گ استفاده نامناسب و هیسرما شیافزا به شركتها

 ابد.ییم كاهش شركت سودآوری قدرت آن دنبال به و كندیم فراهم را بورس در شده رفتهیپذ شركتهای یمال ساختار
 در و ابدییم شیحال افزا در مجمع ماههای یكینزد در سهام متیق كه ده اندیرس جهینت نیا به (1161) رول و جانسون شر،یف فاما،

 ،یسهم سود اعالم زمان در كه افتندی(در1181) منیاست و نیشفر .شودیم سهامداران بینص عادی ریغ بازده یسهم سود اعالم زمان
 .ابدییم كاهش سهام بازار متیق

 پرداخته رانیا بهادار اوراق بورس در شده رفتهیپذ شركتهای سهام متیق بر هیسرما شیر افزایتاث یبررس به (1982) انیمیعبدالرح

 افتهیز ین شیافزا بلكه نداشته، كاهش تنها نه هیسرما شیافزا از بعد كننده عرضه شركتهای سهام متیق كه دهدینشان م جینتا .است

 و تازه اطالعات حاوی هیسرما شیافزا دادیرو كه دارد آن از تیحكا افتهی نیا .است تابلو یقبل متیق اندازه به حداقل ای است
 .است ه گذارانیسرما به شركت یآت دورنمای درباره مساعدی

 اعالم به بازار یواكنش منف به خود مطالعات در (1186) پارتچ و كلسنیم و  (1186كروا) و زیماسول و (1186) نزیمول و تیآسكوئ

 كاهش هیسرما شیافزا ییاجرا با كه شده است دایپ یدسترس شواهد نیا به قاتیتحق نیا در .نموده اند اشاره شركتها هیسرما شیافزا

 .است بوده درصد 93 از شیب آنها کیتئور متیق به نسبت ازارب متیق

 كه است دهیگرد جه اعالمینت نیا و .است شده پرداخته زین شركتها در هیسرما شیافزا یمتوال دفعات به نیهمچن مطالعات نیا در

 در سهم متیق كاهش معموال و است، متفاوت بوده آخر دفعات در سهیمقا در هیاول دفعات در هیسرما شیافزا به نسبت بازار واكنش

 خود بلوغ مرحله به و بوده بزرگتر معموال دینمایم اجرا را هیش سرمایافزا دفعات به كه یشركت رایز است، بوده شتریب هیاول دفعات

                                                                                                                                                    
1 -Capital Increase 
2 -Financing 
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 .دینمایم جادیا برای خود را كمتری سکیر جهینت در و رسدیم
 تا (1981) سال دوم مهین از نیهمچن و باشند داشته هیسرما شیافزا بار دو حداقل شركتهای كه یپژوهش در (1986) انیپناه نیحس

 کیستماتیس سکیر شاخص كه گرفته اند قرار یبررس مورد شركت71 تینها در و نموده اند هیسرما شیافزا به اقدام (1981) اول مهین
 كه است مانده رییتغ بدون حداكثر و است افتهین شیافزا قبل، سالهای به نسبت هیش سرمایافزا از بعد سالهای در کیستماتیرسیغ و

 .دارد مختلف كشورهای در شده انجام مطالعات رت بایمغا زین مطالعه نیا
 

 تعریف افزایش سرمایه

ها نیاز دارند نقدینگی جدیدی را تأمین كنند تا وضعیت سودآوری خود را بهبود بخشند. افزایش سرمایه یكی از بسیاری از اوقات شركت
تواند های آن شركت میساختار و پیچیدگیها است. افزایش سرمایه در هر شركت، با توجه به های تأمین منابع مالی برای شركتراه

 .های مختلف نیز داردمتفاوت باشد كه روش

تر، افزایش سرمایه های سهامی به معنی افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شركت است. به عبارت سادهافزایش سرمایه در شركت
 .های سهامی استبه معنی افزایش تعداد سهام منتشره توسط شركت

 افزایش سرمایهانواع 

هایی با هم دارند كه در ادامه به ها تفاوتپذیر است. هر كدام از این روشروش امكان 1 به سرمایه افزایش ٬در بازار سرمایه ایران
 :پردازیمها میتوضیح آن

 هاافزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی -

ها به این معنی است و مالی نیز افزایش قیمت خواهند داشت. تجدید ارزیابی داراییهای فیزیكی ها، داراییدر اثر تورم و افزایش قیمت
های خود را مورد ها مانند سرمایه گذاریآالت و تجهیزات و سایر داراییهای ثابت خود همانند زمین، ساختمان، ماشینكه شركت دارایی

ها را در ترازنامه به روز كند. در این صورت، برای اینكه دید داراییها، ارزش جتجدید ارزیابی قرار دهد و در صورت تغییر ارزش آن
ها، میزان سرمایه نیز باید تعدیل شود. با افزایش سرمایه مجدد برقرار باشد، با افزایش میزان دارایی« دارایی = بدهی + سرمایه»معادله 

یابد. بدین ترتیب ابد ولی در مقابل قیمت هر سهم كاهش مییها، تعداد سهام سهامداران افزایش میاز محل تجدید ارزیابی دارایی
 ود.شتغییری در میزان دارایی سهامداران ایجاد نمی

 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران -

سود انباشته زیادی نداشته باشد، های جدید یا رشد شركت اقدام به تأمین مالی كند، اما كه شركتی بخواهد برای سرمایه گذاریهنگامی
شركت اوراق جدید به نام حق تقدم سهام منتشر كرده و در  دهد. در این حالت،از طریق آورده نقدی سهامداران خود افزایش سرمایه می

ه به آن مهلت ماه است ك 2دهد. مدت زمان مجاز برای معامالت اوراق حق تقدم سهام معموالً اختیار سهامداران فعلی خود قرار می
 سهامدار هر ٬شود و سهامداران باید در این مدت اقدام به خرید حق تقدم سهام كنند. برای خرید حق تقدم سهامنویسی گفته میپذیره

ریال را به حساب شركت واریز كند. در برخی از اوقات ممكن است قیمت هر برگه با این قیمت  1٬333باید مبلغ  سهم هر ازای به
 .شودنویسی و مراحل افزایش سرمایه، اوراق حق تقدم سهام به اوراق سهام عادی تبدیل میشد. پس از اتمام مهلت پذیرهمتفاوت با

تواند اوراق خود را به نویسی میدر صورتی كه سهامداری تمایل به خرید حق تقدم سهام خود را نداشته باشد، در بازه زمانی پذیره
 .سهام همانند سهام عادی در بازار بورس قابل معامله هستنددیگران بفروشد. اوراق حق تقدم 
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های نویسی، شركت حق تقدمهای خود را خریداری نكند یا در بازار نفروشد، پس از پایان دوره پذیرهدر حالتی هم كه سهامدار حق تقدم
های استفاده نشده كند. قیمت فروش حق تقدممی استفاده نشده را در بازار بورس به فروش رسانده و مبلغ آن را به حساب سهامدار واریز

 .نویسی برابر استمعموالً به قیمت روزهای آخر پذیره

 شود. استفاده می« ح»برای متمایز كردن حق تقدم سهام با سهام، در كنار نام نماد آن از حرف 

 :ر استقیمت جدید هر سهم پس از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران به صورت زی

 تقدم حق هر ارزش=  سهم هر جدید قیمت –آورده سهامداران به ازای هر سهم 

 افزایش سرمایه از محل سود انباشته -

كنند. داری میهای مالی خود، نگهها در پایان سال مالی خود، مقداری از سود به دست آمده را به عنوان سود انباشته در صورتشركت
تواند از سود انباشته انباشته به مقدار قابل توجهی رسید و شركت نیز نیاز منابع مالی جدید داشته باشد، میدر صورتی كه میزان سود 

ماند؛ بنابراین درصد مالكیت شود و در ترازنامه معادله به حالت قبل خود میاستفاده كند. در این روش، نقدینگی جدیدی وارد شركت نمی
تعداد سهام سهامداران نیز افزایش شود، قدر كه سرمایه شركت زیاد میند. به عبارت دیگر، همانكسهامداران شركت نیز تغییری نمی

 .یابدیافته و در مقابل قیمت سهام كاهش می

 .شودسهام جایزه نیز گفته میاند، سهام جدید منتشر شده،چون سهامداران منابعی را به شركت پرداخت نكردهدر این حالت، 

 سرمایه از روش صرف سهامافزایش -

نویسی به فروش رسانده و تفاوت حاصل از قیمت در این روش، شركت سهام خود را به مبلغی بیش از قیمت اسمی و از طریق پذیره
 .دهدفروش و قیمت اسمی سهام را، به حساب اندوخته منتقل و یا در ازای آن سهام جدید، به سهامداران قبلی می

نویسی سهام جدید ناشی از این عمل به روش صرف سهام به جای انتشار سهام عادی با ارزش اسمی، پذیره در افزایش سرمایه به
التفاوت ارزش بازاری و اسمی سهام است. شركت در گیرد. منظور از صرف سهام، اضافه ارزش سهام یعنی مابهقیمت بازار انجام می

 :توانند انجام دهندخصوص صرف سهام سه كار می

 ال اضافه ارزش به اندوخته شركتانتق -

 تقسیم نقدی اضافه ارزش به سهامداری قبلی -

 دادن سهام جدید به سهامداران قبلی -

 :توانند انجام دهنددر مورد فروش هم دو كار می 

 فروش با حفظ حق تقدم -

 فروش با سلب حق تقدم -

 اقدامات الزم برای افزایش سرمایه

 شنهاد از طرف اعضای هیأت مدیرهپی -۱

پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع »العاده، آگهی پس از تصمیم و پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق
میزان و دلیل افزایش سرمایه شود. این آگهی شامل روش، درج می سامانه كدالدر « العاده در خصوص افزایش سرمایهعمومی فوق

 .سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و سایر سهامداران باید افزایش سرمایه را بپذیرند است. در این مرحله برای انجام افزایش سرمایه،
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 اعالم نظر حسابرس و بازرس قانونی -۲

آگهی پیشنهاد هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی باید در مورد طرح توجیهی افزایش سرمایه شركت، نظر خود را اعالم  پس از درج
 .ها نیز در سایت كدال درج خواهد شدكنند. نتیجه نظرات آن

 صدور مجوز -۳

كند. این مجوز افزایش سرمایه را صادر میبا بررسی مدارك در صورت عدم وجود مشكل، مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، 
روز برای  63 شركت ٬شود. پس از درج این آگهیدر سامانه كدال قرار داده می« اطالعیه صدور مجوز افزایش سرمایه»تحت عنوان 

 .افزایش سرمایه فرصت قانونی دارد

 العادهبرگزاری مجمع عمومی فوق -۴

كند. سهامداران شركت جهت اعالم نظر را در سامانه كدال درج می« العادهعمومی فوقآگهی دعوت به مجمع »در این مرحله، شركت 
در سایت « آگهی ثبت افزایش سرمایه»توانند در این مجمع شركت كنند. در صورت تصویب افزایش سرمایه توسط سهامداران، می

 .شودكدال قرار داده می

شود. در صورت شود و پس از برگزاری نماد بازگشایی میالعاده متوقف میفوق معامالت نماد در تابلو، برای برگزاری مجمع عمومی
 .شودمی بازگشایی جدید قیمت با نماد ٬تصویب افزایش سرمایه

 العاده افزایش سرمایهتصمیمات مجمع عمومی فوق -5

ای از طرف شركت با تشكیل شد، اطالعیهشده العاده افزایش سرمایه در تاریخ و ساعت و محل گفتهبعدازاینكه مجمع عمومی فوق
شود. در این اطالعیه تصمیمات و آرای این مجمع مبنی بر در سایت كدال منتشر می «العادهتصمیمات مجمع عمومی فوق» عنوان

 .شودافزایش سرمایه، محل تامین و میزان آن بیان می

 مدیرهتشکیل جلسه هیئت -۶

یابد؛ اما خود افزایش العاده ادامه میه آغاز شده، با تایید سازمان بورس و رای مجمع عمومی فوقمدیرافزایش سرمایه با پیشنهاد هیئت
 .شودمدیره انجام میسرمایه توسط هیئت

مدیره دهند. در این جلسه هیئتگردد تشكیل جلسه میای كه تاریخ و ساعت آن مشخص میمدیره شركت در جلسهدر این مرحله هیئت
 .گیرندهای الزم برای انجام افزایش سرمایه و تغییر اساسنامه شركت تصمیم میدر خصوص اقدام

 تمدید مهلت افزایش سرمایه -۷

گاهی اوقات ممكن است شركت پس از انجام تمامی این مراحل، برای انجام خود افزایش سرمایه دچار مشكل گردد؛ مثال اگر افزایش 
های قیمت دالر و امالك باعث شوند این تجدید ارزیابی، خود دوباره نیازمند ت نوسانسرمایه از محل تجدید ارزیابی است، ممكن اس

 .ارزیابی جدیدی باشد

روزی باشد كه در هنگام صدور  63توانند باعث شوند شركت برای افزایش سرمایه نیازمند زمان بیشتری از درهرصورت این اتفاقات می
 .شركت مجبور شود درخواست تمدید مجوز افزایش سرمایه را به سازمان بورس بدهدشده و در نتیجه مجوز افزایش سرمایه تعیین

ای مبنی بر تمدید اگر چنین اتفاقی رخ دهد و سازمان بورس در این مرحله مجوز افزایش سرمایه را تمدید كند، در این حالت اطالعیه
 .شودرس منتشر میمهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه در سایت كدال از طرف سازمان بو

 استفاده از حق تقدم خرید سهام -۸
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ادامه  1اگر افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا تجدید ارزیابی باشد، مرحله حاضر وجود نخواهد داشت و افزایش سرمایه از مرحله 
مهلت استفاده از حق تقدم خرید » بر ای مبنیداران باشد، شركت اطالعیهاما اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام.یابدمی

داران قبلی شركت روز در پورتفولیو سهام 63شود كه نماد حق تقدم تا در این اطالعیه گفته می.كنددر سایت كدال منتشر می «سهام
جدید به شركت پرهیز كنند. توانند حق تقدم خود را بفروشند و از وارد كردن سرمایه داران میدر این مهلت سهام.قابل معامله خواهد بود
شود دارانی انجام میكنند و افزایش سرمایه با آورده نقدی سهامداران فعلی در فرآیند افزایش سرمایه شركت نمیدر این صورت سهام

شتند و حاال شركت را دا العاده سهامحالت دیگر این است كه سهامدارانی كه در زمان تشكیل مجمع فوق.اندكه این حق تقدم را خریده
روز به ازای هر حق تقدم خرید خود  63اند، در این مهلت حق تقدم خرید دارند یا اینكه این حق تقدم خرید را از كسی دیگری خریده

اگر هم شركت بخواهد صرف سهام هم انجام دهد، از .حساب شركت واریز كنندتومان )معادل ارزش اسمی سهام شركت( به 133
 23در اینجا (تومان را واریز كنند كه این مبلغ اضافه  123خواست كه مبلغی بیشتر از ارزش اسمی سهام شركت مثال داران خواهد سهام

كدام از این دو كار را دار هیچدر صورتی هم كه سهام.شوددر حسابی به همین نام نگهداری می« صرف سهام»تومان( تحت عنوان 
شود این اتفاق باعث می.دهدداران قبلی عودت میفروشد و مبلغ آن را به سهامنشده را می انجام ندهد، شركت حق تقدم خرید استفاده

 .یابدها كاهش نمیداران كاهش یابد اما دارایی ریالی آندرصد مالكیت این سهام

 ثبت افزایش سرمایه -۹

شود و این نماد به همراه نماد اصلی خرید تمام میبرای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی در این مرحله مهلت استفاده از حق تقدم 
حق تقدم خود را )اند دارانی كه در فرآیند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا صرف سهام شركت نكردهسهام.شودشركت بسته می

دارانی كه از سهام.شركت ندارند اند( مشخصا دیگر كاری با افزایش سرمایهاند و یا مبلغ مورد درخواست شركت را واریز نكردهفروخته
اطالعیه ثبت )) اند، در این مرحله باید منتظرحساب آن واریز كردهاند و مبلغ درخواستی شركت را بهحق تقدم خرید خود استفاده كرده

مبلغ فروش حق تقدم را  اند،دارانی كه از حق تقدم خرید خود استفاده نكردهدر این مرحله سهام.در سایت كدال باشند((افزایش سرمایه
ها تبدیل به سهم قابل معامله اند، این حق تقدم برای آندارانی هم كه از این حق تقدم خرید استفاده كردهسهام.كننددریافت می

ایه از محل در صورتی هم كه افزایش سرم.شده را در پورتفولیوی خود ببینند و معامله كنندهای اضافهتوانند این سهمها میشود. آنمی
 العاده، سهامداران كه در زمان بسته شدن نماد شركت جهت برگزاری مجمع عمومی فوقسود انباشته یا تجدید ارزیابی باشد، همه سهام

 شود ودر سایت كدال باشند. در این حالت نماد شركت دوباره باز می((اطالعیه ثبت افزایش سرمایه))شركت را داشتند، باید منتظر انتشار

 شده و قابل معامله خواهد بودسهام جایزه به پورتفولیو اضافه



             1911 زمستان، 6، شماره 1های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

یكی از مهمترین تصمیمات مدیران یک شركت، اخذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه و استفاده از موثرترین روشهای افزایش  بنابراین 
ران ممكن است بر سایر فعالیتهای شركت نیز سرمایه است؛ زیرا این اقدام عالوه بر تاثیر سریع خود بر قیمت سهام و بازده سهامدا
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اثرگذار باشد. البته بایستی اذعان داشت كه افزایش سرمایه، یكی از بهترین روشهای كسب نقدینگی در جهت توسعه فعالیتها و اجرای 
ز لحاظ روانی كاهش طرحهای آتی هم به لحاظ هزینه سرمایه و هم سهولت انجام آن است. لیكن پس از افزایش سرمایه، سهامداران ا

قیمت سهامشان را كاهش ثروت خود تلقی می كنند و مدیران شركت را مسئول این امر می دانند. در مقابل مدیران نیز همواره با تاكید 
برای قضاوت .ورزندبه آینده نگری در تصمیمات خود و موقتی بودن كاهش قیمت سهام، بر نگهداری سهم و عدم فروش آن اصرار می

بایست تاثیر افزایش سرمایه را بر ورد اینكه آیا افزایش سرمایه در راستای منافع سهامداران و افزایش ثروت آنهاست یا خیر، میدر م
در سالهای اخیر شاهد گرایش فزاینده افزایش سرمایه توسط شركتهای پذیرفته شده در .بازده سهام عادی بررسی و مورد آزمون قرار داد

تهران هستیم. حال با توجه به اینكه پس از هر افزایش سرمایه، قیمت سهام شركتها به شدت كاهش می یابد، دو  بورس اوراق بهادار
 :گذاران و شركت قرار دادوضعیت پیش روی سرمایه

سهامش پس ای بهینه استفاده كند و بر سودآوری شركت بیافزاید، قیمت گونهدر صورتی كه شركت بتواند از سرمایه به دست آمده به (1
 .از افت شدید، سیر صعودی خواهد داشت و حتی ممكن است ظرف مدت كوتاهی از قیمت پیش از افزایش سرمایه نیز فراتر رود

اگر شركت نتواند از سرمایه به دست آمده به نحوی مطلوب استفاده كند، قیمت سهامش روند نزولی خواهد پیمود و حتی امكان  (2
 .ورشكستگی نیز خواهد رفت

 ا توجه به موارد یاد شده درمی یابیم كه اثرات افزایش سرمایه به طور مستقیم بر بازده سهامداران تاثیر خواه داشت. بنابراین در صورتیب
گذاری در بورس اوراق بهادار توسط سهامداران كاهش می كه افزایش سرمایه به كاهش بازده سهامداران منجر شود، میل به سرمایه

افتد. سرانجام به منجر به فرار سرمایه از بورس و جذب سرمایه در مكانهای دیگر می شود و در نهایت بورس از رونق مییابد. در نتیجه 
شوند كه این مساله به متضرر شدن اقتصاد كشور گذاری نمیها در فعالیتهای مناسب سرمایهدلیل عدم رونق بورس اوراق بهادار، سرمایه

 .از دید كالن منجر می گردد

 نتیجه گیری : 

وكار، رقابت با رقبا و های كسبهای مختلف، افزایش نقدینگی، توسعه طرحها در طول دوران فعالیت خود، برای سرمایه گذاریشركت 
ه مهمی افزایش سرمایه است. نكتها، های تأمین این منابع مالی برای شركتسایر موارد نیاز به تأمین منابع مالی جدید دارند. یكی از راه

تواند خبر یا اتفاق خوبی برای سهامداران باشد. توان گفت كه به طور كلی افزایش سرمایه میكه در اینجا وجود دارد این است كه نمی
تواند خوب باشد. همچنین با توجه به اینكه ساختار هر در صورتی كه شركت اهداف توسعه و رشد داشته باشد، افزایش سرمایه می

ها ابتدا باید وضعیت فعلی خود را توان گفت كه كدام روش افزایش سرمایه بهتر است. شركتنمی دیگر متفاوت است،شركت با شركت 
توان اشاره نمود ها است برگزینند؛ اما میبه درستی بسنجند و براساس شرایط موجود و اهداف تأمین مالی خود، روشی را كه مناسب آن

 ..ه شركت اضافه كند، مزایای بیشتری داردكه روشی كه منابع جدید مالی را ب

 منابع

 .، چاپ چهارم، دانشگاه پیام نور1مدیریت مالی ( 1977تقوی، مهدی )

 .، زمستان1نظریه بازار كاالی سرمایه، نشریه تحقیقات مالی، شماره ( 1972جهان خانی، علی و عبده تبریزی، حسین )

 .بورس اوراق بهادار، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران( 1971جهانخانی، علی و پارسائیان، علی )

 .مدیریت مالی، جلداول، هامپتون، انتشارات علمی فوج( 1983وكیلی فرد، حمید رضا و وكیلی فرد، مسعود )
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