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ــوش  ــورس خ ــی ب ــردی و مقدمات ــوزش کارب ــه آم ب
ــد. آمدی

شما هم دوست دارید:

از ســرمایه تان حتــی اگــر 1 میلیــون ناموت اســت، 	 
ســود کســب کنید؟ 

یــک ســرمایه گذاری بــا نقدشــوندگی بــاال انجــام 	 
؟ هید د

از هرجــای دنیــا کــه هســتید فقــط بــا اینترنــت 	 
ــه  ــاپ معامل ــا لپ ت ــل ی ــک موبای ــتن ی و داش

ــد؟ ــد دهی ــرمایه تان را رش ــد و س کنی
ــد 	  ــش دهی ــان را افزای ــدت ثروت ت در طوالنی م

و بــرای همیشــه نگرانــی از بابــت پــول نداشــته 
باشــید؟

بورس همه این ویژگی ها را دارد! 

             در بــورس پتانســیل کســب ثروتــی بــزرگ نهفتــه اســت ولــی داشــتن پتانســیل بــه معنــای ایــن 
نیســت کــه همــه در بــورس ثروتمنــد می شــود.

ــورس را  ــود ب ــث نمی ش ــن باع ــی ای ــد ول ــرر می کنن ــورس ض ــادی در ب ــراد زی ــت اف ــن اس ــت ای حقیق
ــم. ــده بگیری نادی

بــورس ارزش یادگیــری دارد، زیــرا بــا ورود بــه دنیــای بــورس، گذشــته از اینکــه می توانیــد ســود بیشــتری 
از بانــک بدســت آوریــد، دانــش و هــوش مالــی شــما رشــد می کنــد.

ــد و  ــرا بگیری ــورس را ف ــن اســت: ب ــم ای ــورس بکنی ــم در خصــوص ب ــه می توانی ــه ای ک ــن توصی مهمتری
دنبــال کنیــد. فرصت هــای ســودآوری زیــادی در ایــن بــازار وجــود خواهــد داشــت و بایــد از آنهــا بــرای 

ــد. ــتفاده کنی ــان اس ــد پول ت رش

هدف ما در این فایل، آموزش سریع و مقدماتی برای سرمایه گذاری در بورس است.

در ایــن فایــل قصــد نداریم بــه تعاریــف طوالنــی و مباحــث غیرکاربردی 
بپردازیــم. در ســایت بورســینس  بــه انــدازه کافــی بــه تعاریــف پرداخته 

شــده اســت و می توانیــد آنهــا را بخوانیــد.
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هرجــا نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر وجــود داشــت، می توانیــد روی لینــک جزییــات کلیــک کنیــد و جزییــات 
بیشــتر آنــرا مطالعــه کنیــد.

پــس ایــن فایــل را نگهداریــد و بــه عنــوان یــک مرجــع کــه تــا مدت هــا پاســخگوی ســواالت مختلــف 
شماســت ببینیــد.   

دربورسدقیقاچهکاریانجاممیشود؟

برخــی هنــوز تصــور درســتی از بــورس ندارنــد. ممکــن اســت افــرادی بــه دلیــل آشــنایی اطرافیان شــان 
از ایــن بــازار اطالعــات جزئــی داشــته باشــند.

ــب  ــد، منظــور اغل ــان می آی ــه می ــورس« ب ــه »ب ــی کلم وقت
افــراد همــان بــورس ســهام اســت. در بــورس اوراق بهــادار، 
ــد  ــود مانن ــه می ش ــز معامل ــری نی ــی دیگ ــای مال دارایی ه
اوراق قرضــه، اختیــار معاملــه، صندوق هــای ســرمایه گذاری 

قابــل معاملــه و...

امــا هــدف مــا در ایــن آمــوزش، تمرکــز بــر بــورس ســهام 
اســت. بنابرایــن وقتــی صحبــت از بــورس شــد، منظــور مــا 
فرابــورس و بــورس تهــران اســت کــه ســهام شــرکت ها در 

ــود. ــه می ش ــا معامل ــن بازاره ای

از نظــر قوانیــن ســرمایه گذاری و کاربــردی کــه بــرای مــا ســرمایه گذاران دارد، فرابــورس تفــاوت چندانــی 
بــا بــورس نــدارد بــه همیــن خاطــر از کلمــه »بــورس« بــرای اشــاره بــه هــردوی ایــن بازارهــا اســتفاده 

می کنیــم.

پــس اگــر نــام فرابــورس در ایــن آمــوزش آورده شــد تصــور نکنیــد بــا مفهــوم عجیــب دیگــری ســروکار 
داریــد. 

فرق بورس و فرابورس را در این صفحه بخوانید

ــودآور،  ــرکت س ــک ش ــهام ی س
رشــد،  پتانســیل  دلیــل  بــه 
ــودن  ــاال و دارا ب ــوندگی ب نقدش
ــه،  ــرای معامل ــفاف ب ــازاری ش ب
ــدی  ــای مول ــن دارایی ه از بهتری
شــخص  یــک  کــه  اســت 

باشــد. داشــته  می توانــد 

https://www.bourseiness.com
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اماسهامچیست؟

اگــر یــک شــرکت را یــک زمیــن زراعــی بــزرگ در نظــر بگیریــم، هــر ســهم را می تــوان بــه یــک تکــه از 
ایــن زمیــن تشــبیه کــرد. 

ــه  ــودی ک ــد و س ــداری کرده ای ــزرگ را خری ــی ب ــک دارای ــش از ی ــک بخ ــه ی ــی اینک ــهام یعن ــد س خری
ــه او تعلــق بگیــرد.  ــا دارایــی هــر فــرد می توانــد ب ســالیانه از ایــن دارایــی بدســت می آیــد متناســب ب

ــه داد.  ــهام ارائ ــرای س ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــاده ترین تعریف ــن س ای

ــوش  ــه فرام ــا اینک ــد ی ــتی درک نکرده ای ــه درس ــوم را ب ــن مفه ــورس همی ــران در ب ــیاری از معامله گ بس
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــت بخشــی از شــرکت اســت. ب ــای مالکی ــه معن ــد داشــتن ســهام ب می کنن
ــی  ــط بخت آزمای ــاری مشــابه بلی ــا ســهام، رفت ــادی ب ــراد زی اف

ــد. ــدار کن ــا را یک شــبه پول ــرار اســت آنه ــه ق ــد ک دارن

ــتن  ــت. داش ــذ اس ــه کاغ ــا برگ ــم ی ــک اس ــش از ی ــهام بی س
ــی از  ــک بخش ــما مال ــه ش ــی اینک ــرکت یعن ــک ش ــهام در ی س
ــای آن  ــایر دارایی ه ــاختمان و س ــه، س ــواد اولی ــزات، م تجهی

ــتید. ــرکت هس ش

بنابرایــن همیشــه وقتــی کلمــه ســهام بــه گوش تــان خــورد بایــد چنیــن تعریفــی در ذهــن شــما شــکل 
بگیــرد. 

ــورس  ــرش ب ــاص و موردپذی ــرایط خ ــه دارای ش ــام ک ــهامی ع ــرکت های س ــهام ش ــط س ــورس فق در ب
ــد. ــه کن ــورس عرض ــود را در ب ــهام خ ــد س ــرکتی نمی توان ــر ش ــود. ه ــه می ش ــه و معامل ــتند پذیرفت هس

یــک شــرکت ممکــن اســت بــه میلیاردهــا بخــش کوچــک و بــه عبارتــی میلیاردهــا ســهم تقســیم شــده 
باشــد. شــما می توانیــد یــک ســهم از ایــن شــرکت را بخریــد یــا میلیاردهــا ســهم.

اگر مایلید در مورد سهام بیشتر بدانید اینجا کلیک کنید.

از نظــر تئــوری هیــچ محدودیتــی در حداقــل و حداکثــر تعــداد ســهام قابــل خریــد وجــود نــدارد. بــا ایــن 
ــه  ــتری ارائ ــات بیش ــت توضیح ــر اس ــود بهت ــورس می ش ــرای ب ــرمایه الزم ب ــت از س ــی صحب ــال وقت ح

دهیــم.

یک شــبه  نیســت  قــرار  ســهام 
شــما را ثروتمنــد کنــد.

اگــر کســی وعــده ثــروت ســریع را 
بــه شــما داد بــه احتمــال قــوی بــا 
ترفنــدی خــاص قصــد دارد جیــب 

شــما را خالــی کنــد.

https://www.bourseiness.com
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ــت  ــرکت 250 ناموت قیم ــک ش ــهام ی ــت س ــن اس ــد. ممک ــی دارن ــای مختلف ــرکت ها قیمت ه ــهام ش س
ــری 4500 ناموت! داشــته باشــد و شــرکت دیگ

ــی در  ــازار( ول ــت ب ــود )قیم ــخص می ش ــا مش ــه و تقاض ــاس عرض ــدت براس ــا در کوتاه م ــن قیمت ه ای
بلندمــدت، قیمــت ســهام بــه ســودآوری شــرکت وابســته اســت. اگــر ســود شــرکت رشــد کنــد، قیمــت 

ســهام آن نیــز بــاال مــی رود.

ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــا کل پول ــور م ــود، منظ ــهام می ش ــد س ــرای خری ــرمایه الزم ب ــت از س ــی صحب وقت
ــد پرداخــت شــود.  ــداد ســهم بای ــد X تع خری

ســال ها پیــش امــکان خریــد حتــی 1 برگــه ســهم در معامــالت 
ــازمان  ــرای س ــوع ب ــن موض ــا ای ــت ام ــود داش ــن وج آنالی
ــا  ــه ب ــد ک ــرادی بودن ــود و اف ــده ب ــاز ش ــر س ــورس دردس ب
ارســال ســفارش 1 ســهم، باعــث کنــدی ســرورها و مشــکالت 

دیگــر می شــدند.

ــل  ــت حداق ــم گرف ــورس تصمی ــازمان ب ــل س ــن دلی ــه همی ب
خریــد ســهام را 100 هــزار ناموت قــرار دهــد. بطــور مثــال اگــر 

قیمــت ســهام یــک شــرکت 230 ناموت اســت، بــا ایــن 100 هــزارناموت می توانیــد حــدود 430 ســهم از آن 
شــرکت خریــداری کنیــد.

ایــن 100 هــزار ناموت حداقــل مقــدار بــرای یــک ســفارش خریــد یــا فــروش اســت. شــما می توانیــد بطــور 
نامحــدود ســفارش ارســال کنیــد ولــی حداکثــر تعــداد ســهام در هــر ســفارش؛ محــدود بــه 50 هــزار یــا 

100 هــزار ســهم اســت .

نکته: روش ارسال سفارش و معامالت آنالین سهام را در این صفحه می توانید بخوانید.

بنابراین:
حداقل مبلغ هر سفارش: 100 هزارناموت )چه بخواهید بخرید و چه بفروشید(	 
حداکثــر حجــم هــر ســفارش محــدود اســت ولــی می تــوان بطــور مثــال 10 ســفارش 50 هــزار ســهمی 	 

ــال کرد ارس

اینهــا قوانیــن معمــول در معامــالت آنالیــن اســت کــه افــرادی مثــل 
ــی  ــتگاه های معامالت ــا ایس ــم ام ــی داری ــه آن دسترس ــما ب ــن و ش م
ــد  ــال می کنن ــات را ارس ــا آن سفارش ــا ب ــران کارگزاری ه ــه معامله گ ک

ــد. ــی ندارن ــای خاص محدودیت ه

ــزی  ــغ ناچی ــا مبال ــی ب حت
ــز  ــد 100 هــزارناموت نی مانن
ــد  ــهام بخری ــد س می توانی
مبالــغ  ایــن  بــا  ولــی 
انتظــار ســودآوری چندانــی 

داشــت. نمی تــوان 

https://www.bourseiness.com
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حداقل سرمایه را گفتیم اما چه میزان سرمایه ای را می توان مناسب دانست؟ 

اگــر از نظــر ســود و زیــان بخواهیــم محاســبه کنیــم، طبیعتــا هرچقــدر میــزان ســرمایه شــما بیشــتر باشــد 
رقــم ســود و زیــان نیــز بیشــتر اســت.

کســی کــه 100 میلیــون ناموت ســهام می خــرد، اگــر 10 درصــد ســود یــا 10 درصــد زیــان کنــد 10 میلیــون 
ناموت ســود یــا زیــان خواهــد داشــت.

از ســمت دیگــر کســی کــه 1 میلیــون ناموت ســهام خریــده اگــر 10 درصــد ســود یــا 10 درصــد زیــان کنــد 
فقــط 100 هــزار ناموت ســود یــا زیــان خواهــد داشــت.

بطــور کلــی بــرای اینکــه شــخص وارد معامــالت شــود و رفتــه رفتــه دانــش و تجربــه اش را بــاال ببــرد بهتــر 
اســت کل ســرمایه اش را وارد بــورس نکنــد.

تعییــن رقــم اولیــه بیشــتر بــه شــرایط مالــی و میــزان 
ــل  ــک اص ــوان ی ــه عن ــتگی دارد. ب ــخص بس ــک پذیری ش ریس
ــی گفتــه می شــود نبایــد بیــش از 1 درصــد از ســرمایه را در  کل

ــد. ــک کنی ــه ریس ــر معامل ه

ــک ســهام 10 درصــد  ــر ریســک کاهــش قیمــت ی ــن اگ بنابرای
ــد  ــید بای ــته باش ــرمایه داش ــون ناموت س ــر 100 میلی ــت، اگ اس
حداکثــر 10 میلیــون را صــرف آن معاملــه کنیــد. بــه ایــن ترتیب 
اگــر معاملــه وارد ضــرر شــد و بــه حدضــرر شــما رســید فقــط 1 میلیــون ناموت ضــرر خواهیــد کــرد کــه در 

یــک ســرمایه 100 میلیــون تومانــی رقــم بزرگــی نیســت و بــه راحتــی قابــل جبــران اســت.

رفته رفته با افزایش درک از بازار و حرفه ای شدن می توانید سرمایه بیشتری وارد کنید.

چند نکته در خصوص سرمایه موردنیاز بورس که خواهش می کنم توجه داشته باشید:

* سرمایه ای که قرض و وام است وارد بورس نکنید. بورس محل پولدارشدن یک شبه نیست.

ــا نزدیکان تــان 1 ســال یــا چندمــاه اســت در  اگــر یکــی از دوســتان ی
ــرمایه  تان  ــه س ــنهاد داده ک ــما پیش ــه ش ــد و ب ــه می کن ــورس معامل ب
را در اختیــارش بگذاریــد و ســالیانه تضمینــی 50 یــا 70 یــا 100 درصــد 

ــد.  ــا نکنی ــا اعتن ــن وعده ه ــه ای ــد، ب ــود می ده س

هرگــز بــا پولــی کــه قــرض 
ــد،  ــهام نخری ــد س گرفته ای
ــا ســرمایه ای  ــد ب فقــط بای
کــه بــرای خودتــان اســت و 
تــا مدت هــا بــه آن نیــازی 

نداریــد وارد بــازار شــوید.

https://www.bourseiness.com
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ــا  ــد از آنه ــراد هســتند و بای ــن اف ــه نفــس کاذب شــده اند، خطرناک تری ــاد ب ــار اعتم ــه دچ ــی ک مبتدیان
دوری کــرد.

ــان را  ــای زندگی ت ــد هزینه ه ــورس می توانی ــا ب ــط ب ــد فق ــور نکنی ــتید تص ــدای راه هس ــر در ابت * اگ
ــد.  ــن کنی تامی

اگــر خانــه شــخصی داریــد، 500 میلیــون ناموت نقدینگــی در حســاب تان اســت، منابــع درآمــد دیگــری 
داریــد و هزینــه ی ســنگینی در آینــده نداریــد در آن زمــان شــاید بتــوان بــورس را بــه عنــوان شــغل اصلــی 

نست. ا د

 گاهــی بــا داشــتن ایــن وضعیــت مالــی نیــز نبایــد بــورس را بــه عنــوان تنهــا شــغل دانســت و چنیــن 
تصمیماتــی بســتگی بــه شــرایط زندگــی شــخص و توانایــی او در کســب ســود دارد.

سایتاصلیبورسچیست؟

سایتی که در آن کلیه معامالت را می توانید ببینید:
www.tsetmc.com 

ــرای مشــاهده اطالعــات قیمــت ســهام،  ایــن ســایت فقــط ب
ــرای انجــام دادن  ــازار و... اســت و ب ــام ناظــر ب گزارش هــا، پی
معامــالت ســایت دیگــری وجــود دارد کــه لینــک آنــرا کارگزاری 

ــرار می دهــد. ــار شــما ق در اختی

داشــتن لینــک ســایت کارگــزاری نیــز کمکــی نمی کنــد زیــرا بــرای اینکــه بتوانیــد معاملــه کنیــد بایــد رمــز 
عبــور و نــام کاربــری خودتــان را داشــته باشــید. ایــن رمــز عبــور و نــام کاربــری بعــد از صــدور کــد بورســی 

بــه شــما پیامــک می شــود.

روش دریافت کد بورسی و این رمز عبور را در ادامه شرح خواهیم داد.

ــد  ــی اســتفاده می شــوند مانن ــرای دریافــت اطالعــات تکمیل ــز وجــود دارد کــه ب ســایت های دیگــری نی
ــا آشــنا می شــوید. ــا آنه ــرور ب ــه م ــه ب tse.ir - codal.ir - bourseiness.com - sena.ir و... ک

معامــات ســهام شــرکت ها و 
ســایر اوراق بهــادار را در ســایت 

زیــر مشــاهده کنیــد:
www.tsetmc.com

ــی  ــد بورس ــت ک ــس از دریاف پ
آدرس ســایتی کــه در آن امــکان 
و  خریــد  سفارشــات  ارســال 
ــت  ــود دارد را دریاف ــروش وج ف

ــرد. ــد ک خواهی

https://www.bourseiness.com
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معامالتبورسچهساعتیانجاممیشود؟

معامــالت بــورس در روزهــای غیرتعطیــل شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت 9 صبــح تــا 12:30 ادامــه پیــدا 
ــت. ــر اس ــح امکان پذی ــاعت 8:30 صب ــفارش گذاری از س ــد. س می کن

بــه عبارتــی افــراد در ســاعت 8:30 صبــح می تواننــد ســفارش ارســال کننــد. وقتــی ســاعت 9 صبــح بــازار 
بــاز شــد، معامــالت جریــان پیــدا می کنــد .

در کل ساعات معامالت امکان ارسال، ویرایش و حذف سفارشات وجود دارد.

چراقیمتهایبورسباالوپایینمیشود؟

 نوسان قیمت ها در بورس به دلیل عرضه و تقاضا است.

ــک  ــرای ی ــا ب ــی تقاض ــد وقت ــا می گوی ــه و تقاض ــون عرض قان
دارایــی از عرضــه آن بیشــتر می شــود قیمــت آن باالتــر مــی رود 

و بالعکــس.

بــه وجــود آمــدن تقاضــا بــرای یــک ســهام می توانــد دالیــل 
مختلفــی داشــته باشــد. متداول تریــن دلیــل بــه وجــود آمــدن 
تقاضــا بــرای ســهام، رشــد ســودآوری شــرکت یــا انتظــار بــرای 

رشــد ســودآوری شــرکت اســت.

وقتــی شــرکتی ســود بیشــتری می ســازد، ســهام آن ارزشــمندتر می شــود بــه همیــن دلیــل افــراد بیشــتری 
ســهام آنــرا خریــداری می کننــد تــا از منافــع آتــی آن بهره منــد شــوند.

ــه طــور  ــی نیســت. ب ــه گاهــی منطق ــش قیمــت ســهام وجــود دارد ک ــرای افزای ــز ب ــری نی ــل دیگ دالی
مثــال گاهــی برخــی از افــراد بــا تبلیــغ و ترویــج یــک ســهم خــاص، قیمــت آنــرا بــاال می برنــد تــا ســهام 
خودشــان را بــه قیمــت باالتــر بفروشــند. اینــکار بــه عنــوان ســفته بازی نامیــده می شــود و بایــد مراقــب 

باشــید در دام تبلیغــات ســهام بــی ارزش نیفتیــد.

در اینجا برخی دالیل کاهش قیمت سهام را بخوانید

ســرمایه گذاران و معامله گــران 
را  ســفارش گذاری  می تواننــد 
ــد.  در ســاعت 8:30 شــروع کنن
ــاز می شــود  ــورس ســاعت 9 ب ب
و معامــات تــا 12:30 ادامــه 

می یابــد. 
میلیاردهــا  مــدت  ایــن  در 
برگــه ســهم خریــد و فــروش 

. د می شــو

https://www.bourseiness.com
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معامالتبورسچگونهانجاممیشود؟

معامالت بورس از طریق اینترنت انجام می شود.

شما کد بورسی می گیرید و به سیستم معامالت دسترسی پیدا می کنید. کدبورسی چیست؟

در سیســتم معامالتــی امــکان واریــز آنالیــن پــول یــا برداشــت آن و بســیاری از امکانــات دیگــر ماننــد 
ــود دارد. ــا وج ــد و فروش ه ــا و خری ــه تراکنش ه ــی، تاریخچ ــاهده دارای مش

ــزار  ــب نرم اف ــه نص ــازی ب ــه نی ــا ک ــن معن ــه ای ــت ب ــت وب اس ــزار تح ــک نرم اف ــی ی ــتم معامالت سیس
نخواهیــد داشــت و بــا مرورگرهــای معمولــی ماننــد کــروم و فایرفاکــس می توانیــد بــه آن وارد شــوید.

ــق  ــول را از طری ــوید، پ ــی می ش ــتم معامالت ــی وارد سیس وقت
ــاب  ــه حس ــی، ب ــاب بانک ــه حس ــز ب ــا واری ــا ب ــن ی درگاه آنالی

ــد. ــال می دهی ــزاری انتق کارگ

اگــر آنالیــن حســاب تان را شــارژ کنیــد )آنالیــن پــول بریزیــد( 
ــه  ــر ب موجــودی شــما در همــان لحظــه آپدیــت می شــود. اگ
حســاب بانکــی واریــز کردیــد بایــد فیــش آنــرا ثبــت کنیــد و 

منتظــر تاییــد بمانیــد. 

ــد  ــفارش خری ــد س ــد، می توانی ــارژ ش ــاب تان ش ــی حس وقت
ــد.  ــت کنی ســهام را ثب

فرم سفارش خرید سهام شاید پیچیده به نظر برسد ولی در واقع بسیار ساده است.

برای هر سفارش معمولی، شما باید این موارد را وارد کنید:

ــرکت 	  ــام ش ــار ن ــایت tsetmc.com کن ــه در س ــاد دارد ک ــک نم ــورس ی ــرکت در ب ــر ش ــاد - ه نم
می توانیــد ببینیــد. وقتــی مثــال می خواهیــد ســهام فــوالد خوزســتان را خریــداری کنیــد، بایــد نمــاد 

ــد.  ــوز« را وارد کنی »فخ
حجــم - منظــور از حجــم، تعــداد ســهامی اســت کــه قصــد داریــد بخریــد. ایــن حجــم بســتگی بــه 	 

ایــن دارد کــه چــه مبلغــی ســهام بخریــد. اگــر قیمــت ســهام 1500 
ناموت باشــد و بخواهیــد حــدودا 1.5 میلیــون ناموت ســهام بخریــد 
بایــد 995 را در فیلــد حجــم وارد کنیــد )7500 ناموت بابــت کارمــزد 

ــم(. ــرح می دهی ــه ش ــزد را در ادام ــد کارم ــود. درص ــر می ش کس
قیمت - قیمت سفارش بستگی به طرف عرضه و تقاضا دارد. 	 

بــرای شــروع معاملــه در بــورس 
بایــد از یــک کارگــزاری کــد 

ــد. ــی بگیری بورس
بصــورت  بــورس  معامــات 
انجــام  اینترنتــی  و  آنایــن 
و  موبایــل  یــک  می شــود. 
کــه  معمولــی  لپ تــاپ  یــا 
اســت  وصــل  اینترنــت  بــه 

. فیســت کا
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ــورس یــک راهنمــای کامــل تهیــه کرده ایــم کــه در اینجــا  در خصــوص شــیوه وارد کــردن ســفارش در ب
ــد. ــد بخوانی می توانی

ارســال ســفارش بــه معنــای قطعــی شــدن معاملــه نیســت و در طــرف مقابــل بایــد شــخص دیگــری یــک 
ســفارش بــا قیمــت برابــر ارســال کنــد تــا اصطالحــا قیمت هــا بــا هــم مــچ )یکســان( شــده و معاملــه 

صــورت بگیــرد.

بنابرایــن ارســال ســفارش بــا قیمــت و حجــم مناســب یکــی از اصــول و قواعــد اولیــه خریــد و فــروش 
ــم. ــه شــرح آن پرداخته ای ــک ب ــن لین ــه در ای ســهام اســت ک

طرفمعاملهکیست؟

سفارشــاتی کــه شــما در بخــش عرضــه و تقاضــا می بینیــد از طــرف افــرادی مثــل شــما یــا افــراد حقوقــی 
)شــرکت های مختلــف( در ســامانه معامالتــی بــورس ارســال شــده اســت.

بنابرایــن طــرف معاملــه شــما نیــز یــک فــرد دیگــر اســت ولی 
هویــت آن بــرای شــما مشــخص نخواهــد بود.

کســانی کــه ســهم دارنــد و بــه هــر دلیلــی قصــد فــروش آنــرا 
دارنــد، ســفارش فــروش ارســال می کننــد. اگــر ایــن ســفارش 
فــروش بــا یــک ســفارش خریــد کــه توســط شــخص دیگــری 
ارســال شــده اصطالحــا مــچ شــود معاملــه انجــام می شــود. 

مــچ شــدن یعنــی اینکــه قیمــت خریــدار و قیمــت فروشــنده 
دقیقــا بــا هــم یکــی شــوند. اگــر حجــم یکــی از سفارشــات از 
حجــم طــرف مقابــل کمتــر یــا بیشــتر باشــد، ســفارش بطــور ناقــص انجــام می شــود و مابقــی ســفارش 
ــه بطــور  ــد ب ــر را وارد کن ــه شــخص دیگــری قیمــت براب ــل معامل ــاره در طــرف مقاب ــه دوب ــی ک ــا زمان ت

ــد. ــی می مان ــص باق ناق

ــرای خریــد 10000 ســهم از نمــاد »شــبندر« وارد می کنیــد. فروشــنده ای یــک  مثــال شــما یــک ســفارش ب
ــر ارســال می کنــد ولــی حجــم ســفارش او 6 هــزار ســهم اســت.  ــا قیمــت براب ســفارش ب

شــما 6 هــزار ســهم را بدســت می آوریــد ولــی یــک ســفارش خریــد بــا 
حجــم 4 هــزار، همچنــان در لیســت سفارشــات شــما باقــی می مانــد.

ســفارش باقیمانــده را می توانیــد حــذف کنیــد یــا اینکــه منتظــر انجــام 
ــدنش بمانید. ش

ســایر  بــا  بــورس  در  شــما 
ســرمایه گذاران  و  معامله گــران 
)اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی( 

می کنیــد. معاملــه 
وقتــی یــک ســفارش خریــد 
یــک  بایــد  می کنیــد  ارســال 
ســمت  در  فــروش  ســفارش 
مقابــل بــا قیمتــی کــه شــما وارد 
کردیــد ارســال شــود تــا معاملــه 

صــورت بگیــرد و بالعکــس.

https://www.bourseiness.com
https://www.bourseiness.com/42341/online-offline-order
https://www.bourseiness.com/42341/online-offline-order
https://www.bourseiness.com/42341/online-offline-order
https://www.bourseiness.com/best-shares
https://www.bourseiness.com/best-shares


www.Bourseiness.com

11

نمادچیست؟

ــام  ــف ن ــوان مخف ــاد را می ت ــن نم ــت. بنابرای ــورس اس ــرکت ها در ب ــام ش ــردن ن ــرای کوتاه ک ــاد ب نم
ــد. ــرکت نامی ش

بطور مثال:

پاالیشگاه نفت بندرعباس - شبندر
پاالیشگاه اصفهان - شپنا
پاالیشگاه الوان - شاوان

و...

ــد، گرچــه  ــظ کنی ــام نمادهــا را حف ــا ن ــازی نیســت حتم نی
ــای  ــر نماده ــام اکث ــورس، ن ــت در ب ــی فعالی ــس از مدت پ

ــپرد. ــد س ــر خواهی ــه خاط ــواه ب ــم را خواه ناخ مه

 tsetmc.com نــام نمادهــا در کنــار نــام شــرکت در ســایت
قابــل مشــاهده اســت.

بــرای یافتــن یــک شــرکت کافیســت بخشــی از نــام آنــرا در بخــش جســتجوی ســایت ذکــر شــده وارد 
کنیــد.

میتوانفوریسهمرافروخت؟

بله، شما می توانید پس از خرید سهم آنرا فورا بفروشید. 

می توانید چندین بار سهام یک شرکت را بخرید و چندبار آنرا در حجم دلخواه بفروشید.

محدودیتی در تعداد دفعات خرید و فروش وجود ندارد.

ــداری  ــم خری ــد را بازه ــل خریدی ــای قب ــه روزه ــهامی ک ــد س می توانی
ــه تعــداد ســهام خــود بیفزاییــد. کنیــد و ب

ــف  ــع مخف ــاد شــرکت در واق نم
نــام شــرکت اســت تــا نیــازی به 
اســتفاده از نام هــای طوالنــی 

نباشــد.
ــام  ــار ن ــرکت در کن ــر ش ــاد ه نم
 tsetmc.com ســایت  در  آن 

ــت. ــاهده اس ــل مش قاب

https://www.bourseiness.com
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پولراچهزمانیمیتواندرحساببانکیبرداشتکرد؟

پــس از فــروش ســهام، می توانیــد درخواســت برداشــت بدهیــد تــا 2 روز کاری بعــد مبلــغ بــه حســاب 
ــود. ــز ش ــان واری بانکی ت

می توانیــد موجــودی حســاب تان را کامــال صفــر کنیــد، بطــوری کــه هیــچ مبلغــی در حســاب 
باشــد. نداشــته  معامالتی تــان وجــود 

بطــور مثــال اگــر 10,000 ســهم روی قیمــت 1,500 ناموت خریــداری کردیــد و چنــد روز بعــد آنــرا روی 1650 
ــه )حــدود 16.5 میلیــون( را می توانیــد برداشــت کنیــد. ناموت فروختیــد، کل مبلــغ معامل

امکان برداشت مبلغ دلخواه نیز وجود دارد.

چهحساببانکیموردنیازاست؟

در فراینــد دریافــت کــد بورســی از کارگــزاری، حســاب بانکــی 
ــر قصــد اتصــال  ــا اگ ــه می شــود. ام از همــه بانک هــا پذیرفت
حســاب بانکــی بــه حســاب معامالتــی را داشــته باشــید بایــد 

حتمــا در بانــک ملــت یــا ســامان حســاب داشــته باشــید.

اتصــال حســاب بانکــی بــه حســاب معامالتــی یعنــی اینکــه 
در زمــان خریــد ســهام، مبلــغ بصــورت مســتقیم از موجــودی 
شــما در بانــک کســر شــود و نیــازی بــه شــارژ کــردن حســاب 

معامالتــی نداشــته باشــید.

روش پیاده سازی این قابلیت را در زمان ثبت نام برای کدبورسی مشاهده خواهید کرد.



درصدنوساندربورس

ــود.  ــی ش ــد منف ــت و 5 درص ــد مثب ــا 5 درص ــد ت ــادی، می توان ــی ع ــک روز معامالت ــهام در ی ــت س قیم
ــن  ــد بی ــت، می توان ــر 1000 ناموت اس ــهم اگ ــت س ــه قیم ــی اینک یعن
950 تــا 1050 ناموت نوســان داشــته باشــد. ایــن جــزء قوانیــن بــورس 

تهــران اســت.

بــورس ســایر کشــورها قوانیــن متفاوتــی دارد و ممکــن دامنــه نوســان 
در آنهــا وجــود نداشــته باشــد.

خریــد  از  پــس  بــورس  در 
ســهام، می توانیــد آنــرا فــوری 

بفروشــید.

اگــر قصــد برداشــت موجــودی 
ــته  ــی را داش ــاب  معامات حس
درخواســت  وجــه  باشــید، 
بــه  بعــد  کاری  روز   2 شــده 
ــز  ــما واری ــی ش ــاب بانک حس

می شــود.

https://www.bourseiness.com
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ایــن دامنــه نوســان بــه خاطــر جلوگیــری از رشــد و افــت شــدید قیمــت در بــورس تهــران تعییــن شــده 
اســت.

ــا 5 درصــد افــت  ــد بیشــتر از 5 درصــد رشــد ی ــی، قیمــت ســهم نمی توان بنابرایــن در یــک روز معامالت
کنــد.

ــا 5 درصــد  ــد همیشــه ی ــد تصــور کنی ــل نوســان قیمــت اســت و نبای ــر و حداق ــن 5 درصــد، حداکث ای
ــا 5 درصــد مثبــت.  منفــی اســت ی

قیمت سهام آزادانه در بین دو رقم نوسان می کند.

همانطــور کــه شــما یــک ســفارش خریــد در بــورس 
ــما در  ــد ش ــز مانن ــر نی ــر دیگ ــزار نف ــا ه ــتید صده می فرس
ــن   ــد ای ــد و براین ــام می ده ــروش انج ــد و ف ــورس خری ب
عرضــه و تقاضــا در ســهام، قیمــت را در هــر لحظــه تعییــن 

می کنــد.

حتمــا در یــک روز معامالتــی بیــن ســاعت 9 تــا 12:30 ظهــر 
ســایت tsetmc.com را مشــاهده کنیــد تــا بــاال و پاییــن 

شــدن قیمت هــا را بصــورت زنــده ببینیــد.

البتــه ایــن 5 درصــد مثبــت و 5 درصــد منفــی، در روزهــای 
ــه 20  ــه ب ــت دامن ــن اس ــود و ممک ــته می ش ــاص برداش خ

درصــد یــا 50 درصــد برســد.

ــهم  ــایی س ــای بازگش ــاص روزه ــای خ ــن روزه ــی از ای  یک
ــد. ــدود می کنن ــد مح ــا 50 درص ــات ت ــی اوق ــان را گاه ــه نوس ــه دامن ــت ک ــود اس ــل س ــد از تعدی بع

یــا  بــورس  در  کــه  ســهامی 
می شــوند  معاملــه  فرابــورس 
تــا 5  روزانــه  فقــط می تواننــد 
درصــد مثبــت یــا 5 درصــد منفــی 
پایــه،  )قیمــت  کننــد  نوســان 
اســت( قبــل  روز  پایانــی  قیمــت 

محدودیــت نوســان قیمــت بــرای 
افت هــای  و  از رشــد  جلوگیــری 
شــدید و ناگهانــی قــرار داده شــده 
ــت  ــن محدودی ــی همی ــت. ول اس
گاهــی  شــده  باعــث  نوســان 
اوقــات شــاهد صــف خریــد و 
صــف فــروش در برخــی نمادهــای 

ــیم. ــورس باش ب
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دربورسچگونهسودبدستمیآید؟

کسب سود در بورس به دو روش است:

1.ازتفــاوتقیمــتخریــدوفــروشســهام: ســهم را 
ــید ــر می فروش ــت باالت ــد و در قیم ــر می خری پایین ت
ــالیانه  ــرکت ها س ــی ش ــهام: برخ ــدیس ــودنق 2.س
یکبــار مقــداری ســود نقــدی بــه ســهامداران پرداخت 

می کننــد

روشاول:ازتفاوتقیمتخریدوفروشسهام

ــد و در  ــبی بخری ــت مناس ــهم را در قیم ــه س ــت ک ــن اس ــورس ای ــود از ب ــب س ــن روش کس متداول تری
ــر( ــای دیگ ــه دارایی ه ــل هم ــید. )مث ــر بفروش ــت باالت قیم

ــد  ــب خری ــت مناس ــد قیم ــد بتوانی ــه بای ــق تجرب ــی و طب ــا بررس ب
را تشــخیص دهیــد. تشــخیص قیمــت مناســب خریــد یکــی از 
ــد  ــس نمی توان ــت را هیچ ک ــده قیم ــرا آین ــت زی ــکل ترین کارهاس مش

دقیقــا پیش بینــی کنــد.

راه می توانیــد ســود  دو  از  بــورس  در 
ــد: کنی

ــر  ــت پایین ت ــهام را در قیم روش اول. س
ــن روش  ــید. ای ــر بفروش ــد و باالت بخری
روش  متداول تریــن  و  اصلی تریــن 

اســت. معامله گــران 
روش دوم. ســود نقــدی ســالیانه ســهام 
ــرکت های  ــی ش ــد. برخ ــت کنی را دریاف
ــدی  ــود نق ــار س ــالیانه یکب ــودده، س س
می کننــد.  پرداخــت  ســهامداران  بــه 
ــرد شــرکت و  ــه عملک ــن ســود ب ــم ای رق
ــتگی دارد. ــره بس ــت مدی ــات هیئ تصمیم
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روش هایــی بــرای تحلیــل و بررســی وجــود دارد ولــی ایــن روش هــا صرفــا احتمــاالت را بررســی می کننــد 
و امــکان رخــدادن هــر اتفاقــی در بــورس وجــود دارد.

قیمتــی کــه شــما بــرای ســهام می بینیــد، ممکــن اســت ارزش واقعــی ســهام نباشــد. مثــال یــک ســهم در 
محــدوده 500 ناموت معاملــه می شــود ولــی در واقــع ارزش ذاتــی آن حــدود 800 ناموت اســت.

ــا ارزش آن  ــی واقع ــه می شــود ول ــا بالعکــس ممکــن اســت یــک ســهم در محــدوده 600 ناموت معامل ی
اینقــدر نیســت و ارزش ذاتــی آن 250 ناموت اســت.

توجــه کنیــد، بــاال و پاییــن شــدن قیمت هــا در بــورس در اغلــب مواقــع منطقــی نیســت و اغلــب فعــاالن 
بــورس از روی احساســاتی ماننــد تــرس و طمــع تصمیــم می گیرنــد.

بــه خاطــر ایــن موضــوع و دالیــل مختلــف دیگــر، قیمــت ســهام برخــی شــرکت ها از ارزش ذاتــی خــود 
ــه  ــد. اینجاســت کــه شــخص می توانــد شــرکت هایی کــه از ارزش ذاتــی خــود فاصل ــه پیــدا می کن فاصل

دارنــد را شناســایی کــرده و خریــداری کنــد.

ــی  ــد ارزش ذات ــادی می توانی ــل بنی ــری تحلی ــا یادگی ب
ــد. ــت آوری ــرکت ها را بدس ش

ــمت ارزش  ــه س ــدت ب ــت در بلندم ــوال قیم ــون معم چ
ــازار متوجــه  ــد، در نهایــت ب ذاتــی خــود حرکــت می کن
ــهم  ــی س ــهم و ارزش واقع ــازار س ــن ارزش ب ــکاف بی ش
می شــود و ایــن شــکاف بــا افزایــش تقاضــا پــر 

می شــود )قیمــت بــه ارزش ذاتــی می رســد(.

ــی  ــن ارزش ذات ــن ای ــال یافت ــه دنب ــه ب ــانی ک ــه کس ب
ــد. ــادی می گوین ــل بنی ــل، تحلی ــن تحلی ــه ای ــادی و ب ــر بنی ــتند تحلیلگ هس

امــا افــراد دیگــری نیــز هســتند کــه از روی نمودارهــای قیمــت تصمیــم بــه خریــد و فــروش می گیرنــد. 
ــب  ــاط مناس ــد نق ــعی می کنن ــا س ــا و مقاومت ه ــد، حمایت ه ــت، رون ــای قیم ــی الگوه ــا بررس ــا ب آنه

بــرای خریــد را پیــدا کننــد.

نقطــه مناســب بــرای خریــد، نقطــه ای اســت کــه انتظــار مــی رود ســهم 
از آن نقطــه رشــد کنــد.

ــد،  ــام می دهن ــت انج ــای قیم ــراد روی نموداره ــن اف ــه ای ــی ک تحلیل
ــام دارد.  ــکال ن ــل تکنی تحلی

ــانی  ــه کس ــهام ب ــدی س ــود نق س
زمــان  در  کــه  می گیــرد  تعلــق 
برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی 
ســالیانه، ســهامدار شــرکت باشــند. 

ــت. ــن اس ــاک همی ــا م تنه
حتــی اگــر یــک روز قبــل از مجمــع 
ســهام را بخریــد و روز بعــد از مجمع 
ســهم را بفروشــید بازهــم ســود 
نقــدی بــه شــما تعلــق خواهــد 

ــت. گرف
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تحلیــل تکنیــکال بحــث بســیار گســترده ای کــه نیــاز بــه یادگیــری جامــع دارد. پیشــنهاد می کنیــم بــرای 
یادگیــری تحلیــل تکنیــکال در ایــن دوره آنالیــن شــرکت کنیــد.

روشدوم:سودنقدیسهام

ــت  ــا جذابی ــرای آنه ــهام ب ــدی س ــود نق ــتند، س ــدت هس ــرمایه گذاری بلندم ــال س ــه دنب ــه ب ــرادی ک اف
ــتری دارد. بیش

ــود  ــع، س ــن مجم ــد. در ای ــزار می کنن ــادی برگ ــی ع ــع عموم ــار مجم ــالیانه یکب ــودده س ــرکت های س ش
ــود. ــب می ش ــرده تصوی ــاد ک ــته ایج ــی گذش ــال مال ــرکت در س ــه ش ــودی ک ــاس س ــدی براس نق

بیشتر بخوانید: مجمع عمومی شرکت چیست؟

هرشــخصی ســهام شــرکت را در زمــان برگــزاری مجمــع در اختیــار داشــته باشــد، ســود نقــدی نیــز بــه وی 
ــرد. ــق می گی تعل

ــرا روز بعــد از  ــرده باشــید و آن ــداری ک ــزاری مجمــع، ســهام را خری ــل از برگ ــر 1 روز قب ــی اگ بنابرایــن حت
ــرد. ــق می گی ــما تعل ــه ش ــدی ب ــود نق ــید، س ــع بفروش مجم

شــاید ایــن قانــون بــرای شــما عجیــب بــه نظــر برســد ولــی واقعــا همینطــور اســت. نکتــه اینجاســت 
ــد و در نتیجــه  ــت می کن ــد اف ــه گرفتی ــدازه ســودی ک ــه ان ــوال ب ــع، قیمــت ســهم معم ــد از مجم ــه بع ک
نمی تــوان انتظــار داشــت در چنــد روز ســهمی را بخریــد، ســود آنــرا بگیریــد و دوبــاره ســهم را بــا قیمــت 

قبلــی بفروشــید.

توجــه کنیــد در اغلــب مواقــع افــت قیمــت پــس از مجمــع جبــران می شــود و ســهم بــه نوســان خــود 
ــه بعــد از  ــی ک ــه قیمت ــا رشــد بیشــتر قیمــت ســهم بعــد از افــت اولی ادامــه می دهــد. افــت بیشــتر ی

ــرد خــود شــرکت دارد.  ــازار و عملک ــه شــرایط ب ــد، بســتگی ب ــاق می افت ــع اتف مجم

ســود نقــدی بابــت هــر ســهم اســت. مثــال اگــر ســود نقــدی 500 ریــال تصویــب شــد و شــما 100 هــزار 
ســهم از آن شــرکت داشــتید، 5 میلیــون ناموت ســود نقــدی دریافــت خواهیــد کــرد.

ــی از  ــه برخ ــا اینک ــد ی ــز می کنن ــهامداران واری ــی س ــاب بانک ــه حس ــود را ب ــن س ــوال ای ــرکت ها معم  ش
ــه یکــی  ــی ب ــا کارت مل ــد ب ــه بانک هــای خــاص می ســپارند و شــما بای ــن ســود را ب ــا پرداخــت ای آنه

ــدی را  ــود نق ــد و س ــه کنی ــده مراجع ــی ش ــای معرف ــعب بانک ه از ش
دریافــت کنیــد.

ــی  ــر در برخ ــود مگ ــت نمی ش ــوری پرداخ ــوال ف ــدی معم ــود نق س
شــرکت ها. پرداخــت ســود نقــدی گاهــی بــه چندمــاه بعــد از مجمــع 

موکــول می شــود. 
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اگــر ســود را دریافــت نکنیــد، ایــن ســود نــزد شــرکت باقــی خواهــد مانــد. بنابرایــن حتــی اگــر 10 ســال 
ســهام یــک شــرکت را داشــته باشــید و ســود نقــدی دریافــت نکــرده باشــید، کل ســود ایــن 10 ســال را 

ــد.  ــه کنی ــد مطالب می توانی

تنهــا مــالک بــرای اینکــه ســود نقــدی ســالیانه بــه شــما تعلــق بگیــرد ایــن اســت: آیــا شــما در زمــان 
برگــزاری مجمــع عــادی ســالیانه، ســهام را در اختیــار داشــتید یــا خیــر.

 اگــر در زمــان برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه، مالــک ســهام بودیــد بلــه ســود بــه شــما تعلــق 
می گیــرد اگــر در زمــان مجمــع، ســهامدار شــرکت نبودیــد ســود نقــدی بــه شــما نمی رســد. 

حتــی اگــر روز بعــد از مجمــع ســهم را خریــداری کنیــد و یــک ســال نگهداریــد و روز قبــل از مجمــع ســهم 
را بفروشــید ســود نقــدی ســهام بــه شــما تعلــق نخواهــد گرفــت.

ــه  ــرکت ها، صفح ــع ش ــخ مجام ــالع از تاری ــرای اط ب
ــد و  ــاهده کنی ــایت tsetmc.com مش ــاد را در س نم

ــد. ــع« بزنی ــی مجم ــب  »آگه روی ت

قیمتپایانیوآخرینمعاملهدربورس

وقتی وارد سایت tsetmc.com می شوید 2 قیمت می بینید:

قیمت پایانی	 
قیمت آخرین معامله	 

ــه در آن  ــن معامل ــه آخری ــت ک ــی اس ــه، قیمت ــن معامل ــت آخری قیم
ــتری از  ــان بیش ــه نوس ــن معامل ــت آخری ــت. قیم ــده اس ــام ش انج

ــی دارد. ــت پایان قیم

قیمــت پایانــی ســهام یــک شــرکت، بــه میانگیــن قیمت هایــی گفتــه 

قیمــت آخریــن معاملــه، قیمتــی 
ــهم در آن  ــار س ــن ب ــه آخری ــت ک اس
ــوال در  ــت و معم ــده اس ــه ش معامل
ــور  ــت، بط ــاز اس ــازار ب ــه ب ــی ک زمان

ــت. ــر اس ــال تغیی ــداوم در ح م

قیمــت پایانــی را می تــوان میانگیــن 
معاماتــی  روز  در  ســهم  قیمــت 
دانســت کــه حجــم مبنــا در محاســبه 

آن لحــاظ می شــود.
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ــه آن ســهم در طــول روز، براســاس آن  می شــود ک
ــه قــرار گرفتــه اســت. قیمت هــا مــورد معامل

ســامانه معامالتــی بــورس محاســبه قیمــت پایانــی 
ــام  ــا انج ــم مبن ــن حج ــر گرفت ــا در نظ ــهم را ب س

ــا  ــورس ب ــی در ب ــه شــده اند 1 اســت ول ــورس پذیرفت ــه در فراب ــا در شــرکت هایی ک می دهــد. حجــم مبن
ــود. ــبه می ش ــی محاس ــول خاص فرم

اینجا کلیک کرده و درباره حجم مبنا بیشتر بخوانید

در حقیقــت اگــر حجــم معامــالت ســهم حداقــل بــه انــدازه حجــم مبنــا باشــد میانگیــن محاســبه شــده، به 
عنــوان قیمــت پایانــی ســهم در ســامانه معامــالت 
ــهم  ــالت س ــم معام ــر حج ــا اگ ــود، ام ــت می ش ثب
ــبت از  ــان نس ــه هم ــود ب ــر ش ــا کمت ــم مبن از حج
ــم  ــهم ه ــت س ــش قیم ــا کاه ــش ی ــزان افزای می
ــن اســاس  ــر ای ــی، ب کاســته شــده و قیمــت پایان
ــد  ــت خواه ــالت ثب ــامانه معام ــبه و در س محاس

شــد.

ــت  ــن قیم ــنبه، 200 ناموت و میانگی ــدای روز ش ــهمی در ابت ــت س ــد قیم ــرض کنی ــال، ف ــوان مث ــه عن ب
معامــالت ایــن ســهم در طــول روز شــنبه نیــز 206 ناموت باشــد. بنابرایــن، میانگیــن قیمــت ســهم در پایــان 

روز شــنبه، در مقایســه بــا ابتــدای روز، 6 ناموت، یعنــی 3 درصــد رشــد داشــته اســت.

ــد،  ــا باش ــم مبن ــا حج ــر ب ــنبه، براب ــول روز ش ــرکت در ط ــده آن ش ــه ش ــهام معامل ــداد س ــر تع ــال اگ ح
قیمــت پایانــی ســهم در روز شــنبه، همــان 206 ناموت خواهــد بــود، امــا اگــر تعــداد ســهام معاملــه شــده 
ــزان  ــا می ــرای ایــن ســهم باشــد، طبیعت ــای تعییــن شــده ب آن شــرکت، تنهــا معــادل نصــف حجــم مبن
افزایــش ســهم نیــز از 6 ناموت، بــه 3 ناموت کاهــش یافتــه و قیمــت پایانــی ســهم در روز شــنبه، 203 ناموت 

تعییــن خواهــد شــد.

گفتنــی اســت کــه قیمــت پایانــی ســهم در یــک روز، بــه عنــوان قیمــت پایــه آن ســهم در ابتــدای روز بعــد، 
در ســامانه معامــالت بــورس درنظــر گرفتــه می شــود. 

بــه عنــوان مثــال اگــر امــروز شــنبه قیمــت پایانــی 203 ناموت باشــد، 
فــردا یکشــنبه مبنــای 5 درصــد مثبــت و 5 درصــد منفــی، از 203 ناموت 

ــود. ــبه می ش محاس

در بورس هم سود هست و هم ضرر.
در بورس چقدر می توان سود کرد؟

 بــه ایــن ســوال نمی تــوان پاســخ داد زیــر 
ســود یــا زیــان بــه عوامــل زیــادی بســتگی 

دارد و مقــدار ثابتــی نیســت.
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چقدراحتمالسودیاضرروجوددارد؟

همانطــور کــه اشــاره کردیــم، نوســان روزانــه قیمــت ســهم در بــورس بیــن 5 درصــد منفــی و 5 درصــد 
مثبــت اســت.

بنابرایــن در یــک روز احتمــال 10 درصــد ســود یــا 10 درصــد زیــان نیــز وجــود دارد. مثــال شــما ســهمی را 
در حداقــل قیمــت )5 درصــد منفــی( خریــداری می کنیــد ولــی جهــت بــازار عــوض می شــود و بــه دلیــل 
تقاضــای بســیار زیــاد ســهم بــه 5 درصــد مثبــت می رســد. در ایــن هنــگام شــما حــدودا 10 درصــد ســود 

کرده ایــد.

ــه  ــه بخریــد و بــه حداقــل قیمــت روزان ــا بالعکــس، ممکــن اســت ســهمی را در حداکثــر قیمــت روزان ی
ــد. ــرر می کنی ــد ض ــورت 10 درص ــن ص ــه در ای ــد ک برس

ــه نــدرت در بــورس رخ می دهــد.  البتــه چنیــن اتفاقاتــی ب
نوســانات روزانــه معمــوال بیــن 0 تــا 5 درصــد اســت ولــی 
افت هــا و رشــدهای روزانــه قیمــت روی هــم جمــع شــده و 
ســود و زیــان شــما در کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت 

ــد. ــم می زن را رق
اگــر بــه تاریخچــه معامــالت در ســایت tsetmc.com نگاه 

کنیــد، متوجــه ایــن موضــوع خواهید شــد.

ــودهای  ــب س ــیل کس ــورس پتانس ــی، در ب ــور کل ــا بط ام
بســیار بــاال و همینطــور ضررهــای ســنگین وجــود دارد. ممکــن اســت شــخصی در یک ســال 200 یــا 300 

ــا 80 درصــد از ســرمایه خــود را از دســت بدهــد. ــا شــخص دیگــری 50 ی ــد ی درصــد ســود کن

اگــر در انتخــاب ســهام دقــت و شــناخت کافــی داشــته باشــید صفــر شــدن ســرمایه در بــورس احتمــال 
بســیار کمــی دارد.

مراحلخریدسهامدربورس

بــرای خریــد ســهام اولیــن کار ایــن اســت کــه از یــک کارگــزاری کــد 
بورســی بگیریــد. 

صــدور کــد بورســی، یعنــی اینکــه نــام و مشــخصات شــما در نهادهــای 
مرتبــط بــا بــورس ثبــت شــود. بنابرایــن صــدور کــد بورســی بــه نوعــی 

ماننــد افتتاح حســاب اســت.

خریــد ســهام پیچیدگــی چندانی 
نــدارد، چیــزی کــه اهمیــت 
ــن،  ــه قوانی ــت ک ــن اس دارد ای
مفاهیــم و اصطاحــات را درک 
کنیــد و بدانیــد چــه ســهامی 
بایــد بخریــد و از چــه معاماتــی 

دوری کنیــد. 
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صــدور کــد بورســی را کارگزاری هــا انجــام می دهنــد. بــرای اینــکار مــا کارگــزاری آگاه را بــه شــما پیشــنهاد 
ــم. می کنی

 در صــورت دریافــت کــد بورســی از کارگــزاری آگاه، دیگــر نیــازی بــه مراجعــه بــه ســایت ســجام بــرای 
تکمیــل مشــخصات نخواهیــد داشــت و هزینــه اولیــه ســامانه ســجام را نیــز پرداخــت نخواهیــد کــرد.

بنابرایــن صــدور کــد بورســی در کارگــزاری اگاه رایــگان اســت <<< اینجــا کلیــک کنیــد و ثبت نــام را تــا 
آخــر انجــام دهیــد

فراینــد صــدور کــد بورســی ســاده اســت و شــرایط خاصــی نیــاز نــدارد.  بــرای دسترســی بــه معامــالت 
ــل 18 ســال باشــد. ــد ســن تان حداق ــن، بای آنالی

مــدارک الزم بــرای دریافــت کــد بورســی )اشــخاص 
حقیقــی(

    اصــل و تصویــر شناســنامه از صفحــه اول و صفحــه 	 
ت ضیحا تو

    اصل و تصویر رو و پشت کارت ملی	 
    شماره حساب بانکی و شماره شبای آن	 
    تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی 	 
    تکمیل فرم درخواست کد معامالت آنالین	 

ــالت  ــکان معام ــل 18 ســال داشــته باشــید ام ــر حداق اگ
ــت.  ــد داش ــه ای را خواهی ــن و لحظ آنالی

معامــالت آنالیــن یعنــی بــه محــض اینکــه ســفارش را ارســال کردیــد در ســامانه معامــالت بورس )هســته 
معامــالت( وارد می شــود. بنابرایــن خودتــان بایــد در معامــالت دقــت الزم را خواهیــد داشــت.

اگــر 18 ســال نداشــته باشــید، بصــورت اینترنتــی می توانیــد ســفارش خریــد و فــروش ثبــت کنیــد ولــی 
سفارشــات شــما لحظــه ای نخواهــد بــود. 

وقتــی در ســایت کارگــزاری ســفارش آفالیــن را ارســال کردیــد، کارگــزار 
ســفارش شــما را وارد هســته معامــالت می کنــد.

 بــه همیــن دلیــل بیــن تصمیــم بــرای معاملــه و انجــام شــدن معاملــه 
تاخیــر وجــود خواهــد داشــت.

صــدور کدبورســی از طریــق کارگــزاری 
آگاه رایــگان اســت و نیــازی بــه 

ثبت نــام در ســجام نیســت. 
پــس از دریافــت کــد بورســی، هیــچ 
الزامــی وجــود نــدارد کــه حتمــا تــا 
تاریــخ مشــخصی دســت بــه معامله 

بزنیــد.
و  هســتید  آزاد  معاملــه  در  شــما 
کدبورســی شــما حتــی اگــر ســال ها 
معاملــه ای انجــام ندهیــد ابطــال یــا 

غیرفعــال نمی شــود.
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این مراحل را برای صدور کد بورسی طی کنید:

 ex.agah.com :1. وارد این سایت شوید
ــی در  ــدرک تحصیل ــی و م ــنامه و کارت مل ــد. )شناس ــه دهی ــا ادام ــا انته ــده را ت ــته ش ــل خواس 2. مراح

دســترس تان باشــد(
3. مراحل را تکمیل کنید و در انتهای مرحله، روش احراز هویت را ببینید

ــه شــهر شــما دارد. در صفحــه آخــری کــه  ــد. احــراز هویــت بســتگی ب 4. احــراز هویــت را انجــام دهی
ــرد ــد ک ــکار را مشــاهده خواهی ــد شــرح این ــل کردی اطالعــات را تکمی

5. وقتــی مــدارک تکمیــل شــد و احــراز هویــت انجــام گرفــت، معمــوال حداکثــر در 2-3 روز کاری، پیامــک 
مبنــی بــر صــادر شــدن کــد بورســی را دریافــت خواهیــد کــرد

6. در پیامــک دریافــت شــده، آدرس ســایت بــرای ورود بــه معامــالت بــه همــراه نــام کاربــری و رمــز عبــور 
ــد ــد ببینی را می توانی

وقتــی پیامــک را دریافــت کردیــد وارد ســامانه معامالتــی 
ــد  ــا خری ــد. ام ــرا ببینی ــف آن شــوید و بخش هــای مختل
ــه  ــد ک ــی بگذاری ــرای  زمان ــد را ب ــد. خری ــام ندهی انج
ــته  ــازار داش ــرایط ب ــن و ش ــری از قوانی ــناخت کامل ت ش

باشــید.

ــد  ــال خری ــف )مث ــل مختل ــه دالی ــش ب ــال ها پی ــر س اگ
ــد  ــی گرفته ای ــد بورس ــکن( و... ک ــهیالت مس اوراق تس
ــد  ــد فراین ــم بای ــد بازه ــوش کرده ای ــرا فرام ــون آن و اکن

ــد. ــام دهی ــزاری را انج ــک کارگ ــاب در ی ــاح حس افتت

ســوال:آیــابــرایخریــدســهامیــااوراقبهــاداراز
ــت؟ ــازاس ــهنی ــیجداگان ــدمعامالت ــهک ــورس،ب فراب
خیــر، بــا همــان کــد معامالتــی بورســی می توانیــد در بازارهــای فرابــورس نیــز اقــدام بــه خریــد و فــروش 

ــادار کنید. اوراق به
اوراقی مانند اوراق تسهیالت مسکن نیز با همین کد خریداری می شود.

تفــاوت بیــن بــورس و فرابــورس ایــن اســت کــه شــرایط پذیــرش شــرکت ها در ایــن دو بــازار بــا هــم 
متفــاوت اســت، بنابرایــن از دیــد مــا ســرمایه گــذاران، تفــاوت چندانــی بیــن دو بــازار وجــود نــدارد.

آیابرایصندوقسرمایهگذاریکدبورسیالزماست؟

ــوع  ــد. دو ن ــداری کنی ــی را خری ــه صندوق ــد چ ــتگی دارد بخواهی بس
ــود دارد: ــدوق وج ــی صن کل

برخــی از صندوق هــای ســرمایه گذاری 
ــه  ــه ب ــوند ک ــه می ش ــورس معامل در ب

آنهــا ETF می گوینــد.
ماننــد  را می تــوان  ایــن صندوق هــا 
ــروش  ــه ف ــا ب ــرد ی ــداری ک ــهام خری س

ــاند. رس
ــا،  ــن صندوق ه ــاالی ای ــوندگی ب نقدش
کارمــزد معامــات مناســب و تنــوع آنهــا 

از مزایــای آنهاســت.
ریســک پذیری  اگــر  حتــی  بنابرایــن 
بــا  می توانیــد  داریــد  پایینــی 
دریافــت کدبورســی، در صندوق هــای 
کنیــد. ســرمایه گذاری   ، ســرمایه گذاری 
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    صندوق هــای ســرمایه گذاری مشــترک: نیــازی بــه کــد بورســی ندارنــد و واحدهــای آنهــا بصــورت 	 
ــا و  ــن صندوق ه ــرمایه گذاری در ای ــغ س ــل مبل ــود. حداق ــادر می ش ــوری ص ــا حض ــوری ی غیرحض

ــت. ــای ETF اس ــر از صندوق ه ــوال باالت ــال، معم ــه ابط هزین
    صندوق هــای قابــل معاملــه در بــورس یــا ETF: ایــن صندوق هــا را ماننــد ســهام خریــداری کــرد 	 

و در زمــان دلخــواه بــه فــروش رســاند.

ــه  ــزارناموت(. ب ــدود 10 ه ــا ح ــال 1000 ناموت ت ــد )مث ــی دارن ــت پایین ــوال قیم ــا معم ــای ETF ه واحده
ــد.  ــداری کنی ــا را خری ــن صندوق ه ــز ای ــم نی ــی ک ــرمایه های خیل ــا س ــد ب ــل می توانی ــن دلی همی

ــود دارد.  ــز وج ــی نی ــی تفاوت های ــت ول ــهام اس ــابه س ــا مش ــا تقریب ــن صندوق ه ــالت ای ــن معام قوانی
ــر از ســهام اســت. ــن صندوق هــا کمت ــالت ای ــزد معام ــال کارم مث

ــه در  ــل معامل ــای قاب ــد صندوق ه ــی خری ــور کل بط
ــد. ــتری دارن ــیار بیش ــهولت بس ــورس، س ب

ایــن صندوق هــا در انــواع مختلــف )بــا درآمــد ثابــت، 
مختلــط و ســهام( وجــود دارند.

ســهام  خریــد  بــرای  صرفــا  کدبورســی  بنابرایــن 
نیســت و می توانیــد بــا کدبورســی، صندوق هــای 
ســرمایه گذاری بــا درآمــد ثابــت یــا ســایر صندوق هــا 

ــد.  ــداری کنی را خری

ــه  ــد. ب ــرمایه گذاری می کنی ــورس س ــتقیم در ب ــور غیرمس ــرمایه گذاری، بط ــای س ــد صندوق ه ــا خری ب
ــد. ــت می کنن ــورس مدیری ــما را در ب ــرمایه ش ــا س ــر، صندوق ه ــارت دیگ عب

کارمزدمعامالتبورسچقدراست؟

درآمد کارگزاری ها از میزان کارمزدی است که بابت هر معامله دریافت می کنند.

درصــد ایــن کارمــزد معمــوال ناچیــز اســت و میــزان آن در اوراق بهــادار مختلــف متفــاوت اســت. مثــال 
ــازمان  ــزد س ــزاری + کارم ــزد کارگ ــع کارم ــهام ) جم ــد س ــزد خری کارم
بــورس و نهادهــای مرتبــط( حــدودا نیــم درصــد )0.5 درصــد( اســت.

ــز اخــذ می شــود و  ــات نی ــم درصــد مالی ــروش ســهام نی ــرای ف ــا ب ام
ــد. ــد می رس ــدودا 1 درص ــه ح ــروش ب ــات ف ــزد و مالی ــع کارم جم

ــد  ــون ناموت خری ــر 1 میلی ــه ازای ه ب
ــزد و  ســهام، حــدود 5 هــزارناموت کارم
ــروش  ــون ناموت ف ــر 1 میلی ــه ازای ه ب
ــزد و  ــزارناموت کارم ــدود 10 ه ــهام ح س

مالیــات پرداخــت می کنیــد.

ایــن هزینه هــا مربــوط بــه کارمــزد 
کارگــزاری، کارمــزد ســازمان بــورس، 
مالیــات و... اســت و از مبلغ هــر معامله 

ــود. ــر می ش ــودکار کس ــورت خ بص
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روبــرو  در  را  کارمــزد معامــالت  جــدول 
. می بینیــد

بطور مثال:

اگــر شــما بــه انــدازه 10 میلیــون ناموت 
ــزار  ــدود 47 ه ــا ح ــد، جمع ــهام بخری س

می کنیــد. پرداخــت  کارمــزد  ناموت 

اگــر شــما بــه انــدازه 10 میلیــون ناموت 
ــزار  ــدود 98 ه ــا ح ــید، جمع ــهام بفروش س

ناموت کارمــزد و مالیــات پرداخــت می کنیــد.

بنابراین هزینه فروش سهام بیشتر است زیرا در فروش سهام، نیم درصد مالیات می پردازید.

ســوال:مــنســالهاپیــشدریــککارگــزاریکــدســهامداری
)کــدبورســی(دریافــتکــردمولــیاالنآنــرافراموشکــردهام،

تکلیفچیســت؟

فقــط کافیســت مجــدد نســبت بــه افتتــاح حســاب در 
کارگــزاری آگاه اقــدام کنیــد.

ــی  ــد بورس ــان ک ــد ملی ت ــاس ک ــما، براس ــد ش ــزاری جدی کارگ
ــی خواهــد کــرد. شــما را اســتعالم و بازیاب

بنابراین نیازی نیست حتما نام کارگزار سابق تان را به یاد داشته باشید.

 
مشکلیازبابتافتتاححسابدرچندکارگزاریوجودندارد؟

خیر، برای معامالت اوراق بهادار می توانید در چندین کارگزاری حساب داشته باشید.
البتــه همانطــور کــه ذکــر شــد، کــد بورســی شــما ماننــد کــد ملــی اســت و هرشــخص فقــط یــک کــد دارد 

ولــی بــا همیــن کــد، در کارگزاری هــای مختلــف می تــوان افتتــاح حســاب انجــام داد.
بــه همــان ترتیــب کــه شــما می توانیــد در چندبانــک حســاب داشــته 

باشــید، امــکان کار بــا چندیــن کارگــزاری نیــز وجــود دارد.
حتــی اگــر از یــک کارگــزاری ناراضــی شــدید، می توانیــد ســهامی کــه از 
طریــق آن کارگــزاری خریــداری کردیــد را بــه یــک کارگــزار دیگــر منتقــل 
کنیــد. بــه اینــکار اصطالحــا »تغییــر کارگــزار ناظــر« گفتــه می شــود و 

بــدون هزینــه اســت.

شــما می توانیــد بــا چندیــن 
حتــی  و  کنیــد  کار  کارگــزاری 
ســهامی کــه قبــا از طریــق یــک 
کارگــزاری خریــداری کردیــد را 
بــه کارگــزار دیگــر انتقــال دهیــد 
ــزار  ــر کارگ ــت تغیی ــا درخواس )ب

ــر( ناظ
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چهسهامیبخریم؟

در بــورس نمی تــوان بــرای همــه افــراد یــک نســخه واحــد پیچیــد. شــخص بایــد بــا مطالعــه و بررســی، 
شــرکت ها را براســاس معیارهایــی کــه خــودش تعریــف و مشــخص کــرده انتخــاب کنــد. ایــن معیارهــا 
احتمــاال در اوایــل کار برایتــان مبهــم هســتند ولــی بــا گذشــت زمــان، بررســی و کســب تجربــه تکمیل تــر 

می شــوند.

به این ترتیب استراتژی معامالتی و سرمایه گذاری شما شکل می گیرد و پخته تر می شود.

ــهام  ــاب س ــرای انتخ ــر ب ــای زی ــرمایه گذار دارای معیاره ــک س ــت ی ــن اس ــال، ممک ــک مث ــوان ی ــه عن ب
باشــد:

شــرکت در آینــده نزدیــک افزایــش ســرمایه از 	 
ــد ــته باش ــته داش ــود انباش ــل س مح

ــه 	  ــک ب ــدوده نزدی ــرکت در مح ــهام ش ــت س قیم
ــد ــروش( نباش ــش ف ــدوده افزای ــت )مح مقاوم

ــته 	  ــدی داش ــود نق ــوده و س ــان ده نب ــرکت زی ش
ــد باش

در 9 مــاه یــا یک ســال آینــده انتظــار تعدیــل 	 
ــته  ــود داش ــرکت( وج ــود ش ــش س ــت )افزای مثب

ــد باش
کاهــش احتمالــی قیمــت دالر روی ســودآوری 	 

ــذارد ــی نگ ــر منف ــرکت اث ش
و...	 

ــای  ــدر معیاره ــد. هرچق ــاد باش ــی زی ــا خیل ــم ی ــی ک ــد خیل ــا می توان ــا و معیاره ــن فاکتوره ــداد ای تع
بیشــتری بــرای خــود در نظــر بگیریــم، فیلتــر قوی تــری بــرای انتخــاب شــرکت ها ایجــاد کرده ایــم ولــی 
ممکــن اســت شــرکت های خیلــی کمــی بــا معیارهــای مــا منطبــق باشــند و یافتــن شــرکت مناســب کار 

ســاده ای نباشــد. 

برای انتخاب سهام، این مطالب می تواند به شما در تعیین استراتژی تان کمک کند:

قبل از خرید و فروش سهام این نکات را بخوانید

چگونه سهام سودآور را انتخاب کنیم؟

برخی از معیارهای انتخاب سهام 

در  طوالنی مــدت  موفقیــت  بــرای 
اســتراتژی  و  ســبک  بایــد  بــورس، 
معاماتــی و ســرمایه گذاری خودتــان را 

ایجــاد کــرده و بهبــود دهیــد.

اســتراتژی، یــک ســری قوانیــن و معیــار 
بــرای انتخــاب ســهام و معاملــه اســت.

بــا یادگیــری تحلیــل تکنیــکال و تحلیــل 
ــتراتژی را  ــن اس ــد ای ــادی می توانی بنی
بــرای خودتــان ایجــاد کــرده و بــه مــرور 

زمــان بهتــر کنیــد.
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اصولکلیدرمعامله

بســیاری از معامله گــران حرفــه ای اســتراتژی خــاص خودشــان را بــرای اینکــه چقــدر بایــد ریســک کننــد 
تعریــف کرده انــد امــا بــه عنــوان یــک اصــل کلــی، توصیــه شــده کــه در هــر معاملــه نبایــد بیــش از 1 

ــد. ــک کنی ــرمایه تان را ریس ــد کل س درص

اگــر 100 میلیــون ناموت ســرمایه داریــد و احتمــال زیــان در یــک ســهم 10 درصــد اســت، فقــط بایــد 10 
میلیــون ناموت از ســرمایه تان را صــرف آن معاملــه کنیــد. بــه ایــن ترتیــب حتــی اگــر ضــرر کردیــد فقــط 

ــد. ــت می دهی ــرمایه تان را از دس ــد از س 1 درص

حفظ سرمایه اهمیت بسیار بیشتری از سود کردن دارد.

ــی در یــک ســهم، هیجــان زده  ــا دیــدن رشــدهای هیجان ب
ــچ  ــت وارد هی ــت دادن فرص ــرس از دس ــا ت ــوید و ب نش
ــود  ــود دارد و وج ــه وج ــازار همیش ــوید. ب ــه ای نش معامل
خواهــد داشــت، چرخه هــای رکــود و رونــق را تجربــه خواهد 
پیش رویتــان  زیــادی  ســودآوری  فرصت هــای  و  کــرد 

ــود. خواهــد ب

ــه  ــید و ب ــت بنویس ــه یادداش ــتراتژی تان را روی دفترچ اس
ــوان  ــما عن ــتراتژی ش ــر در اس ــبید. اگ ــتراتژی تان بچس اس
شــده هرگــز زمانــی کــه ســهم در محــدوده مقاومــت اســت 
ــکار را انجــام دهیــد، حتــی اگــر  را بخریــد پــس نبایــد این

ــد آن ســهم ســودآور اســت. ــد خری ــه شــما بگوی ــخ ب ــن ســرمایه گذار تاری بزرگتری

هشدار: قبل از درک کامل قوانین و بازار دست به معامله نزنید

هیچ کــس دوســت نــدارد ضــرر کنــد امــا بســیاری از افــراد بــا طمــع کــردن باعــث نابــودی سرمایه شــان 
می شــوند. 

اگر 30 درصد ضرر کنید باید حدود 40 درصد سود کنید تا فقط به نقطه سر به سر برسید!	 
ــه ســر 	  ــه نقطــه ســر ب ــا فقــط ب ــد ت ــد حــدود 65 درصــد ســود کنی ــد بای ــر 40 درصــد ضــرر کنی اگ

ــید! برس
اگــر 50 درصــد ضــرر کنیــد بایــد 100 درصــد ســود کنیــد تــا فقــط 	 

بــه نقطــه ســر بــه ســر برســید!

ــه ایــن  ــاب از ضــرر را جــدی بگیریــد امــا ایــن موضــوع ب پــس اجتن
ــا نیســت کــه ضــرر نخواهیــد کــرد! معن

حــذف اصــل ســرمایه، از ســود کــردن 
اهمیــت بســیار بیشــتری دارد.

ســرمایه، ابــزار و اهــرم شــما بــه 
ســرمایه گذار  و  معامله گــر  عنــوان 

اســت.
ــد  ــر ســرمایه تان را از دســت بدهی اگ
کــه  هســتید  راننــده ای  ماننــد 
ــر  ــر زودت ــه خاط ــود را ب ــودروی خ خ
ــل  ــه دلی ــا ب ــد ی ــه مقص ــیدن ب رس

نابــود کــرده اســت.  بی توجهــی 
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 در واقــع همــه در بــورس ضــرر می کننــد و اگــر انتظــار داریــد همــه معامالت تــان ســودآور باشــد ایــن 
بــازار بــرای شــما مناســب نیســت.

ــر  ــی کمت ــان خیل ــه ای از سودهایش ــران حرف ــای معامله گ ــی ضرره ــد ول ــرر می کنن ــورس ض ــه در ب هم
ــد. ــر دارن ــودهای بزرگت ــی س ــک ول ــای کوچ ــه ای ضرره ــران حرف ــت. معامله گ اس

بورسبرایکسبثروت

بابورسمیتوانثروتمندشد؟

قطعا. اما در نه در کوتاه مدت.

آیاهمهدربورسثروتمندمیشوند؟

خیر. فقط عده ی کمی واقعا موفق می شوند.

آیابورسیکشغلآیندهداراست؟

آن  بزرگــی  و  بــازار  معامــالت  حجــم  صددرصــد. 
سال هاســت کــه در حــال افزایــش اســت. افراد بیشــتری 
ــرمایه گذاری در  ــوند و س ــنا می ش ــورس آش ــا ب ــه ب روزان

ــد. ــروع می کنن ــرا ش آن

ــود و  ــتر می ش ــازار بیش ــق ب ــد، عم ــود می یاب ــات بهب ــود، خدم ــورس می ش ــتری وارد ب ــرکت های بیش ش
همــه اینهــا نویددهنــده رشــد بــازار در ســال های آینــده اســت.

آیامیتوانیمباپولوامدربورسسرمایهگذاریکنیم؟

به هیچ وجه نباید برای خرید سهام وام بگیرید. 

فقــط بایــد ســرمایه ای کــه پس انــداز کرده ایــد و تــا مدت هــا بــه آن 
نیــازی نداریــد را وارد بــازار کنیــد.

حتــی اگــر ســرمایه کوچکــی داریــد بــا همیــن ســرمایه کوچــک هــم 
ــد. ــه کنی ــه آن اضاف ــده ب ــد و در آین ــد شــروع کنی می توانی

در  را  شــما  می توانــد  بــورس 
ــه  ــا اینک ــد ی ــد کن ــدت ثروتمن بلندم
شــود. شــما  ورشکســتگی  باعــث 

بگیریــد،  تصمیــم  آگاهانــه  بایــد 
ــد. ــار بگذاری ــه را کن ــه روی کورکوران دنبال

و  مطالعــه  بایــد  موفقیــت  بــرای 
انــرژی  و  وقــت  کنیــد،  تحقیــق 
ــود  ــری وج ــچ راه میانب ــد. هی بگذاری

نــدارد.
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آیااگریکمعاملهسودآورداشتیمبایدازنزدیکانپولبگیریمتاسرمایهآنهارامدیریتکنیم؟

ــن  ــدت زمی ــه ش ــد ب ــدا می کنن ــس کاذب پی ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــرادی ک ــورس اف ــه. در ب ــه هیچ وج ب
می خورنــد.

تصــور نکنیــد بــا چنــد معاملــه ســودآور کــه در یــک بــازار مثبــت انجــام داده ایــد مهــارت پیــدا کرده ایــد. 
ــا 50 درصــد از  ــال 40 ی ــازار وارد دوره اصــالح شــود و بطــور مث ــازار کنیــد، ب اگــر پــول دیگــران را وارد ب
ســرمایه خودتــان یــا اطرافیان تــان را از دســت بدهیــد بهتــر اســت یــا اینکــه صرفــا خودتــان مقــداری 

ضــرر کنیــد؟

اگــر بــرای دیگــران باعــث ضــرر شــوید دیگــر هیــچ گاه بــه شــما اعتمــاد نخواهنــد کــرد و فرصــت همکاری 
در آینــده را از دســت خواهید داد.

تــا زمانــی کــه حداقــل چندیــن دوره رکــود و رونــق بــورس 
را تجربــه نکرده ایــد )حداقــل 2-3 ســال( نبایــد حتــی فکــر 

مدیریــت پــول اطرافیــان را بــه ذهــن راه دهیــد.
 مگــر اینکــه بخواهیــد بــرای آنهــا صنــدوق ســرمایه گذاری 
بــا ســود ثابــت خریــداری کنیــد کــه ریســک بســیار پایینــی 

دارد.

آیابایدبهکانالهایتلگرامیکهسیگنالخریدوفروشسهاممیدهنداعتمادکرد؟

به طور پیش فرض خیر. تعداد کانال هایی که صادقانه فعالیت می کنند اندک است.

بیشــتر کانال هــا بــه قصــد فــروش ســیگنال، تبلیغــات ســهام خودشــان، جــذب ســرمایه دیگــران و ایجــاد 
مــوج در بــازار ایجــاد شــده اند.

ــرمایه گذاری دارای  ــاوره س ــرکت های مش ــت از ش ــر اس ــت، بهت ــی بی هوی ــای تلگرام ــای کانال ه ــه ج ب
ــد. ــن شــرکت ها را بیابی ــد ای ــوگل می توانی ــا جســتجو در گ ــد. ب مجــوز کمــک بگیری

ــد و  ــرای خری ــه جــدی ب ــوان توصی ــه عن ــه ب ــی ن ــد ول ــرام هــم اســتفاده کنی ــب کانال هــای تلگ از مطال
ــرای تحلیــل و بررســی مناســب هســتند. ــرای یافتــن ســهامی کــه ب فــروش. بلکــه بــه عنــوان راهــی ب

ــی  ــای تلگرام ــیگنال های کانال ه ــا و س ــی، توصیه ه ــور کل ــه ط ــا ب ام
ــه  ــان را ب ــای خودش ــابقه بازدهی ه ــر س ــی اگ ــد، حت ــدی نگیری را ج
شــما نشــان دهنــد. ایــن کانال هــا در مخفــی کــردن ضررهــا اســتادند 
ــده  ــی ش ــهام معرف ــه س ــد ک ــاره می کنن ــت هایی اش ــه پس ــط ب و فق

رشــد داشــته اســت.

اغلــب کانال هــای تلگرامــی بورســی 
فقــط ســهام خودشــان را تبلیــغ 
می کننــد و بــا تبلیــغ و بزرگ نمایــی 
ــی  ــه در پ ــای مغرضان ــا تحلیل ه ی

منفعــت خودشــان هســتند.
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چگونهشروعکنیم؟)مراحلکلی(

اکنون که مراحل اولیه را خواندید ممکن است سردرگم شده باشید که از کجا باید شروع کنید.

این مراحل را برای شروع سرمایه گذاری در بورس طی کنید:

ــد در  ــته اید بای ــی داش ــال کدبورس ــر قب ــی اگ ــد. حت ــی بگیری ــه کدبورس ــت ک ــن اس ــدم ای ــن ق 1. اولی
کارگــزاری کــه قصــد معاملــه از طریــق آنــرا داریــد افتتــاح حســاب انجــام دهیــد <<< اینجــا کلیــک کنیــد 

ــد ــام دهی ــی را انج ــد بورس ــام ک و ثبت ن

2. صبــر کنیــد تــا فراینــد افتتــاح حســاب و یــا صــدور کدبورســی شــما توســط کارگــزاری انجــام شــود. 
ممکــن اســت 2-3 روز کاری طــول بکشــد. در ایــن مــدت می توانیــد در ایــن لینــک، مطالعــه بیشــتری 

در مــورد بــورس و مفاهیــم مقدماتــی آن داشــته باشــید.

ــک  ــک پیام ــام، ی ــت ن ــد ثب ــل فراین ــس از تکمی 3. پ
ــز  ــری و رم ــام کارب ــایت + ن ــه س ــک ورود ب ــاوی لین ح
عبــور از طــرف کارگــزاری دریافــت خواهیــد کــرد. بــا ایــن 
ــوید. ــی ش ــتم معامالت ــد وارد سیس ــخصات می توانی مش

4. در خریــد ســهام عجلــه نکنیــد. قوانیــن زیــادی اســت 
کــه بایــد یادبگیریــد و بایــد درک بهتــری از بــازار داشــته 
باشــید و بعــد دســت بــه خریــد بزنیــد. توصیــه می کنیــم 
در یــک دوره آموزشــی آنالیــن یــا حضــوری شــرکت کنیــد 

تــا دچــار اشــتباهات بــزرگ نشــوید.

ــات و  ــه اصطالح ــه هم ــم ک ــن داری ــک دوره آنالی ــا ی م
ــرای ســود کــردن، جلوگیــری از ضــرر  ــا ســایت ها، نــکات کلیــدی ب ــاز، روش کار کــردن ب قوانیــن موردنی

ــد. ــک کنی ــا کلی ــن دوره اینج ــرکت در ای ــرای ش ــم. ب ــرح داده ای ــنگین و... را در آن ش س

5. پــس از یادگیــری نحــوه انتخــاب ســهام )از طریــق تحلیــل و یا مشــاوره گرفتــن از مشــاوران متخصص( 
دســت بــه ســرمایه گذاری بزنیــد. 

انتخــاب ســهم فراینــدی اســت کــه فاکتورهــا و ویژگی هــای شــخصی 
ــد  ــنهاد می کن ــر پیش ــک نف ــه ی ــهامی ک ــت. س ــل اس ــرد در آن دخی ف
ممکــن اســت فقــط بــرای خــود آن شــخص مناســب باشــد، زیــرا آن 
ــی  ــرمایه گذاری متفاوت ــازه س ــارات و ب ــک پذیری، انتظ ــخص ریس ش

دارد.

نیــز  ســهام  معامــات  و  بــورس 
ماننــد هــر فعالیــت دیگــری نیازمنــد 
ــان  ــه نش ــر عاق ــت، اگ ــوزش اس آم
ــاد  ــد ی ــم می توانی ــما ه ــد ش دهی

ــد.  بگیری
در  نیــز  حرفــه ای  ســرمایه گذاران 
ابتــدای کار مبتــدی بودنــد ولــی یــاد 

ــد. ــه دادن ــد و ادام گرفتن
بــازار  وارد  یادگیــری  بــدون  اگــر 
شــوید، بخــش زیــادی از ســرمایه تان 
ــن  ــه همی ــد ب ــت می دهی را از دس

ــادگی! س
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6. هــر زمــان ســوالی داشــتید بــه ایــن فایــل آموزشــی برگردیــد و بــه بخشــی کــه دربــاره آن توضیــح 
دادیــم رجــوع کنیــد. 

ــا  ــد در ســایت بورســینس )www.bourseiness.com( آن موضــوع ی ــر پاســخ ســوال تان را نیافتی اگ
ــم. ــه ســواالت شــما پاســخ می دهی ــب ب ــد. مــا در بخــش نظــرات مطال کلمــه خــاص را جســتجو کنی

بــورس یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای کســب ثــروت در بلندمــدت اســت. تصمیــم جــدی بگیریــد کــه بــا 
یادگیــری مــداوم، کســب تجربــه و فعالیــت اصولــی در بــورس بــه موفقیــت چشــم گیری برســید. چــون 

ثــروت حــق همــه افــراد اســت و شــما هــم بایــد یــک زندگــی بارفــاه و پربرکــت داشــته باشــید.

ایــن فایــل بــه عنــوان یــک راهنمــای مقدماتــی مناســب بــرای آشــنایی بــا بــورس اســت. ایــن فایــل را 
ــد.  ــد ارســال کنی ــورس ســرمایه گذاری کنن ــد در ب ــرای کســانی کــه می خواهن ب
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