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 مقدمه

يكي از راه هاي كه ميتواند ما را به ثروت و سود آوري زياد برساند سرمايه گذاري در 

بورس است و با هر توان مالي كه داشته باشيد ميتوانيد در بورس سرمايه گذاري كنيد و در 

بورس الزم نيست كه حرفه اي باشيد و با اطالعات كه دراين كتاب به شما عزيزان ميدهيم 

شما به يك سرمايه گذار بورس حرفه اي تبديل مي هيچ اطالعي نداري  حتي اگر از بورس

در بورس يك سري نكات خيلي مهم وجود دارند كه اگر اين نكات را رئايت كنيد  شويد 

بدون هيچ زرري و هميشه شما سود خاهيد كرد كه در اين كتاب اين نكات را برسي مي 

بايد يك سري اطالعاتي در مورد بورس كنيم قبل از اينكه اين نكات خيلي مهم را بگم 

  .داشته باشيد كه در مطالب بعدي به آن اشاره مي كنيم 

 

 را بايد برداريم هايبورس چه گامدر

گام اول براي سرمايه گذاري در بورس، مطالعه و شناخت كافي درباره اين بازار، مشورت با 

توصيه مي كنيم به اصول  افراد حرفه اي و تعيين هدف از سرمايه گذاري در بورس است.

 زير توجه داشته باشيد

 با نگاه بلندمدت سرمایه گذاری کنیـد. -1
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توجه داشته باشید که ذات بورس با نوسان همراه است، بنابراین در مواجهه با افت و خیزهای  -2

 مقطعـی بازار، هیچگاه بصورت شتابـزده و هیجانی اقدام به خرید یا فروش سهام نکنید.

شروع کار، از سرمایه های مازاد خـود استفاده کنید و سرمایه های ضروری خود را وارد بورس  برای -3

 نکنید.

حتما برای سرمایه گذاری در بورس، با افراد متخصص مشورت کنید. کارگزاران رسمی بورس که  - 4

 هستند.مجوز مشاوره دارند، یکی از مناسب ترین گزینه ها برای مشورت در سرمایه گذاری 
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 دريافت كد معامالتي

حتما شما هم در يك يا چند بانك، داراي حساب بانكـي هستيد. همانطـور كه براي پس 

انداز و سرمايه گذاري در بانك، نيازمند دريافت شماره حساب بانكي هستيد، براي سرمايه 

فت كد گذاري در بورس هم بايد در اولين گام، كد معامالتي دريافت كنيد. براي دريا

معامالتي، مي توانيد با در دست داشتن مدارک شناسايي شامل شناسنامه و كارت ملي، به 

 يكي از كارگزاران رسمي بورس مراجعه كنيد .

 خريد و فروش سهام

براي خريد و فروش سهام، نيازي نيست به تاالر بورس مراجعه كنيد. خريد و فروش سهام 

 يكي از روش هاي زير انجام مي گيرد: صرفا از طريق شركت هاي كارگزاري و به

 مراجعه حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید یا فروش -

 سفارش تلفنـی به کارگـزاری، برای خرید یا فروش سهام -

 سفارش اینترنتی به کارگـزاری، برای خرید یا فروش سهام -

 خرید یا فروش مستقیم سهام توسط خود فرد، ازطریق سامانه معامالت آنالین  -
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تفاوت سفارش اينترنتي و معامالت آنالين اين است كه در سفارش اينترنتي، شما بجاي 

مراجعه حضوري به دفتر كارگزاري و تكميل فرم سفارش خريد يا فروش سهام، به پايگاه 

فرم سفارش خريد يا فروش سهام را ازطريق اينترنت  اينترنتي كارگزاري مراجعه كرده و

تكميل كرده و در اختيار كارگزار قرار مي دهيد، اما در نهايت، اين كارگزار است كه 

عمليات خريد يا فروش سهام را براساس سفارش شما انجام مي دهد، اما در معامالت 

مي توانيد شخصا نسبت به آنالين، شما پس از دريافت گذرواژه و رمز عبور از كارگزاري، 

خريد و فروش سهام ازطريق اينترنت اقدام كنيد. افزايش سرعت، سهولت و عدالت در 

 دسترسي به بورس و خريد و فروش سهام، مهمترين مزيت معامالت آناليـن است.

 چند توصيه مهم براي سرمايه گذاري در بورس

همواره سبدي از سهام متنوع تشكيل دهيد تا ريسك سرمايه گذاري شما كاهش يابد.  -1

با اين كار، زيان ناشي از كاهش قيمت يك يا چند سهم، با سود ناشي از افزايش قيمت 

 ساير سهام موجود در سبد سرمايه گذاري شما كاهش خواهد يافت.

ندوق هاي سرمايه گذاري وارد حتي االمكان، بجاي خريد مستقيم سهام، از طريق ص -2

بورس شويد، چون اين صندوق ها، توسط افراد حرفه اي اداره شده و تحت نظارت سازمان 

بورس و اوراق بهادار فعاليت مي كنند، بنابراين ريسك سرمايه گذاري شما تا حد زيادي 

ل كاهش مي يابد. جالب است بدانيد برخي از صندوق هاي سرمايه گذاري، پرداخت حداق

 سود مشخصي را تضمين مي كنند.
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به شايعات توجه نكنيـد و همواره براساس اطالعات واقعي و معتبر تصميم گيري كنيـد.  -3

 عمده پايگاههاي اينترنتي رسمي بورس عبارتند از:

دوستان عزيز كه تازه وارد بورس شدند براي آشناي بيشتر شان بهتر است تاالر مجازي 

سامانه اينترنتي تاالر مجازي كهبه قول معروف دستشان راه بيفتد  بورس را امتهان كنند تا

اين امكان را براي شما فراهم مي كند. تاالر  www.irvex.irبورس ايران به نشاني 

سازي فضاي واقعي بورس، به شما كمك مي كند كه بدون نياز  مجازي بورس ايران با شبيه

گذاري براساس شرايط واقعي بورس  كه ريسكي متوجه شما شود، سرمايه به پول و بدون آن

حد بسيار زيادي، منطبق با  را تجربه كنيد، چون قيمت سهام و ساير شرايط در اين تاالر، تا

شرايط واقعي بورس است، بنابراين شما مي توانيد مهارت خود در سرمايه گذاري و كسب 

نفري باشيد كه  5اگر جزو و  بازدهي از بورس را با ساير كاربران تاالر مقايسه كنيد. 

راق بيشترين بازدهي را در رقابت هاي تاالر كسب مي كنيد، از طرف سازمان بورس و او

بهادار به شما اعتبار واقعي جهت خريد سهام، به عنوان جايزه اعطا خواهد شد. همچنين 

انواع متون آموزشي الكترونيك از طريق اين تاالر، براي شما بصورت رايگان در دسترس 
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است. پس فرصت را از دست ندهيد. 

 

 شنخات كليت بورس

بورس اوراق بهادار چيست؟ 1  

براي هـر كااليـي معموال يك بازار وجود دارد، بازار خودرو، بازار سيمان، بازار فرش، بازار 

طال. بعضي از بازارها سنتي اند و خاطره انگيزند، بعضي هم پيشرفتـه و امروزي. اما همه 

بازارها، يك ويژگي مشتـرک دارند: آنهم اينكه در آنها، كاالها يا به عبارت ديگر، دارايي 

مختلف خريد و فروش مي شود، پس مشخص شد كه در تعريف كلي، بازار، محل  هاي

خريد و فروش دارايـي است. اما دارايي چه انواعي دارد. در يك طبقه بندي كلي، دارايي به 
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دو نوع دارايي واقعي و دارايي مالي تقسيم بندي مي شود. اجازه بدهيد با يك مثال، در اين 

يك دارايي واقعي يا مشهود است، اما سهام كارخانه خودروسازي، باره توضيح دهيم. خودرو 

يك دارايي مالـي است، يا مثال سيمان يك دارايي واقعي است، اما سهام كارخانه سيمان 

سازي يك دارايي مالي. بد نيست به اين نكته هم اشاره كنيم كه به دارايي واقعي، دارايي 

د يا كاغذي هم گفتـه مي شود. حاال كه با تعريف مشهود و به دارايي مالي، دارايي نامشهو

دارايي هاي مالـي اشنا شديد، به سراغ مفهوم بورس مي رويم. بورس بازاري است كه در 

آن، انواع دارايي هاي مالي خريد و فروش مي شود. دارايي هايي مثل سهام شركت بزرگ و 

خابرات، بانك و..... اين بازار سودآْور از صنايع مختلف و متنوع مثل خودروسازي، سيمان، م

هم قانوني است، هم مطمئن، هم پيشرفته و هم سودآور. افرادي كه ازطريق بورس، سهام 

شركت ها را مي خرند يا در واقع در بورس سرمايه گذاري مي كنند، به نسبت سهامي كه 

تبر خريده اند، در منافع ان شركت سهيم خواهند شد و چون اغلب شركت هاي بزرگ و مع

در بورس پذيرفته مي شود، بنابراين احتمال كسب سود هم در بورس بيشتر است. البته 

براي انتخاب سهام شركت ها بايد به نكات مهمي توجه داشت كه در برنامه هاي بعدي، به 

آنها اشاره خواهيم كرد. نكته ديگر اينكه در بورس، صرفا سهام شركت ها خريد و فروش 

انواع اوراق بهادار مثل اوراق مشاركت نيز داد و ستد مي شود كه در نمي شود، بلكه ساير 

 برنامه هاي اينده به تفصيل درباره آنها توضيح خواهيم داد.

شركت ها معموال در پايان هر سال، سودي را بين  :سود ساليانه شركت ها -2

باشد، سهامداران خود توزيع مي كنند. درصورتي كه شركت عملكرد قابل قبولي داشته 
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سود بهتري نيز بدست مي آورد كه بخشي از اين سود، بصورت نقدي بين سهامداران توزيع 

 شده و برخي هم صرف برنامه هاي توسعه اي شركت مي شود.

هر اندازه عملكرد و برنامه هاي شركت بهتر باشد،  :دوم، افزايش قيمت سهم -3

واهد بود و اين امر، باعث مي متقاضي براي خريد سهام آن شركت نيز در بورس، بيشتر خ

شود قيمت سهام شركت افزايش يابد. بنابراين، اگر فرد، سهام شركت خوبي را انتخاب 

كرده باشد، عالوه بر دريافت سود نقدي، از محل افزايش قيمت سهام آن شركت نيز سود 

  بدست خواهد آورد.

تواند براي ما داشته باشد  در اينجا بايد بدانيم كه سرمايه گذاري در بورس چه مزيتي مي

 كه به ان مزيت ها كه خيلي مهم است مي پردازيم
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همانطور كه گفته شد، سهامداران از دو محل دريافت سود نقدي و  كسب سود: -1

 افزايش قيمت سهام، سود بدست مي آورند.

بورس بازاري قانوني است، بنابراين كليه افرادي  برخورداري از حمايت قانوني : -2

 در بورس سرمايه گذاري مي كنند، از حمايت قانوني برخوردار هستند.كه 

با سرمايه گذاري مناسب و آگاهانه در بورس، حفظ سرمايه در مقابل تورم:  -3

ارزش دارايي افراد در مقابل تورم حفظ مي گردد، زيرا فرد به نسبت سهام خود در دارايي 

به مرور زمان، ارزش سهام فرد نيز  شركت سهيم است و با رشد ارزش دارايي هاي شركت

 افزايش مي يابد.

سرمايه گذاران بورس هر زمان كه بخواهند مي توانند سهام  قابليت نقدشوندگي: -4

 خود را فروخته و در كوتاه ترين زمان ممكن، به پول خود دسترسي پيدا كنند.

ي وجود براي خريد سهام، محدوديت ريالامكان سرمايه گذاري با هر مبلغي:  -5

 ندارد و افراد با هر مبلغي، مي توانند در بورس سرمايه گذاري كنند.

سهامداران به نسبت سهام خود، مالك شركت  مشاركت در اداره شركت: -6

محسوب مي شوند، بنابراين مي توانند به همان اندازه، در تصميم گيري درخصوص نحوه 

 اداره شركت، انتخاب مديران و... مشاركت نمايند.
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 براي انتخاب يك سهم خوب، بايد به اين معيارها توجه كرد:

يكي از عوامل موثر در انتخاب  :وضعيت دارايي ها و بدهي هاي شركت - 1

سهام يك شركت، وضعيت دارايي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام شركت است. هر 

سرمايه اندازه اين وضعيت مطلوب تر باشد، نشان دهنده شرايط مناسب شركت براي 

 گذاري است. به اين منظور، مي توان ترازنامه شركت را مورد بررسي قرار داد.

عالوه بر وضعيت درآمدي شركت، ميزان سودي كه شركت  :سود نقدي هر سهم - 2

 به هر سهم خود مي دهد نيز در انتخاب سهم خوب، حائز اهميت است.

انتخاب سهام آن بسيار اگرچه سودآور بودن شركت در  :تداوم روند سودآوري - 3

مهم است، اما بايد توجه داشت كه اين سودآوري، بايد يك فرآيند مستمر و مداوم باشد، نه 

مقطعي. با مطالعه اطالعات و برنامه هاي آتي شركت، مي توان نسبت به اين موضوع آگاهي 

 كسب نمود.

ت كه نسبت قيمت به درآمد سهم بيانگر آن اس :نسبت قيمت به درآمد سهم - 4

قيمت سهام شركت، چند برابر ميزان سود نقدي كه شركت به هر سهم خود تخصيص مي 

دهد. به عبارت ديگر، اين نسبت نشان مي دهد كه آيا قيمت سهام به نسبت سودي كه بين 

 سهامدارانش توزيع مي كند، ارزش دارد.
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هنگام انتخاب سهام يك  :صنعتي كه شركت در آن فعاليت مي كند - 5

بايد به اين موضوع توجه كرد كه آيا صنعتي كه شركت در آن صنعت فعاليت مي  شركت،

كند، از شرايط مناسبي در حال و آينده برخوردار است يا خير. شرايط خرد و كالن 

اقتصادي چه تأثيري بر اين صنعت خواهد گذاشت. صنايع رقيب اين صنعت در حال و 

مللي بر اين صنعت تأثير مثبت يا منفي خواهد آينده، چه وضعيتي دارند. آيا شرايط بين ال

 داشت و...

يكي از معيارهاي انتخاب سهام خوب، قابليت نقدشوندگي  :قابليت نقدشوندگي - 6

سهام است، به اين معنا كه هر وقت دارنده آن سهم قصد فروش آن را داشت، بتواند به 

فروش روزانه يك سهم بيشتر راحتي، سهام خود را بفروشد. هر اندازه كه دفعات خريد و 

  باشد، قابليت نقدشوندگي آن سهم نيز باالتر خواهد بود.

 صندوق سرمايه گذاري

صندوق هاي سرمايه گذاري كه عمدتا توسط كارگزاران رسمي بورس تأسيس مي شود، 

تحت نظارت سازمان بورس و با مديريت افراد متخصص، فعاليت كرده و وجوهي را كه 

ر اختيـار آنها قرار مي دهند، در سبد متنوعـي از سهام و سايـر اوراق سرمايه گذاران د

بهادار سرمايـه گذاري مي كنند، بنابرايـن، بازده مناسب تري را نصيب سرمايه گذاران 

كرده و ريسك سرمايه گذاري در بورس را براي غيرحرفه اي ها، كاهش مي دهند. به 
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وند توصيه مي شود بجاي خريد مستقيم سهام افرادي كه بتازگي قصد دارند وارد بورس ش

 شركت ها، ازطريق صندوق هاي سرمايه گذاري اقدام كنند.

 اوراق اجاره

همانطور كه گفته شد، در بورس، عالوه بر سهام شركت ها، ساير انواع اوراق بهادار هم 

ابزار  معامله مي شود. يكي از انواع اوراق بهادار، اوراق اجاره است. اوراق اجـاره يك

سرمايه گذاري جديد و اسالمي است كه همانند اوراق مشاركت، بازدهـي مشخص و 

مطمئـن را نصيب سرمايـه گذاران مي كند، بنابراين ريسك اين اوراق در مقايسه با سهام، 

بسيار كمتر است. افرادي كه پول مازاد دارند، مي توانند با خريد اوراق اجاره كه در بورس 
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شود، در فواصل زماني مشخص )مثال سه ماهه(، سود معيني را دريافت داد و ستـد مي 

نموده و هر زمان كه به پول نياز داشتند نيز اين اوراق را ازطريق بورس، به سايـر متقاضيان 

بفروشنـد. امروزه حجم بسيار زيادي اوراق اجاره در بازارهاي مالي دنيا خريد و فروش مي 

 شود.

 

بازار بورسكات خيلي مهم در ن  

 

به معني يك بازار متشكل و رسمي سرمايه است كه در آن « بورس اوراق بهادار»

ها يا اوراق قرضه دولتي يا موسسات معتبر خصوصي،  خريد و فروش سهام شركت

شود. مشخصه مهم بورس اوراق  تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصي انجام مي

هاي راكد و الزامات قانوني  ها و سرمايهانداز بهادار، حمايت قانون از صاحبان پس

براي متقاضيان سرمايه است.بورس اوراق بهادار كه به عنوان نبض اقتصاد كشور 

اندازها و از  آوري پس باشد، از سويي مركز جمع گران اقتصادي مي مورد توجه تحليل

ند توان اندازهاي راكد، مي سوي ديگر، مرجع رسمي و مطمئني، است كه دارندگان پس

گذاري را جستجو كرده و وجوه مازاد خود را براي  محل نسبتاً مناسب و ايمن سرمايه
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ها و  قرضه دولت ها به كار انداخته و يا با خريد اوراق گذاري در شركت سرمايه

اي برخوردار شوند.بازار اوراق بهادار  هاي معتبر، از سود معين و تضمين شده شركت

مين نيازهاي مالي بنگاههاي خصوصي و دولتي در واقع مكمل بخش بانكي در تأ

 كند عمل بازار  باشد. وجود يك بازار اوراق بهادار كه در چارچوب مكانيزم مي

 اينكه مدعا شاهد. نمايد عمل كاراتر و مالي منابع بهينه تخصيص در تواند مي

اند رشد  اند، توانسته تر بوده كشورهايي كه داراي بازار سرمايه)بورس( تكامل يافته

اقتصادي زيادتر داشته باشند. سيستم بانكي نيز با استفاده از مكانيزم اوراق بهادار 

 بهبود را خود سرمايه تكافوي  تواند نقدينگي مورد نياز خود را بدست آورده و مي

ميالدي در كشور بلژيك  1460بهادار جهان، در سال نخستين بورس اوراق .بخشد

آغاز به كار نمود كه در ابتداي امر اوراق  1801بوجود آمد. بورس لندن از سال 

گرفت. بورس نيويورک اواخر  بهادار خارجي و داخلي در آن مورد دادوستد قرار مي

امريكا،  قرن نوزدهم تأسيس شد و از نظر حجم معامالت و اهميت در بازار سرمايه
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در مقام اول قرار گرفت و در حال حاضر نيز بزرگترين بورس اوراق بهادار جهان 

 است.

 

آوردن بازاري شفاف و منصفانه براي دادوستد  وظيفه اصلي بورس اوراق بهادار، فراهم

اوراق بهادار پذيرفته شده و همچنين سيستمي مناسب براي نظارت بر جريان 

www.takbook.com

http://www.servatavar.com/


 چچتنممكمنمنتتا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Page 
16 

 
  

 چگونه در بورس  بدون ريكس سرمايه مان را دو برابر كنيم 

 www.servatavar.com 

 com.ثروت آور

فعاليت اعضاي آن است. در اين راستا، يك بورس اوراق دادوستد، عمليات بازار و 

 هاي زير را بر عهده خواهد داشت: طور متعارف، مسؤوليت بهادار به

گران، بازارگردانان و مشاوران و  پذيرش يا لغو پذيرش اعضا شامل كارگزاران، معامله

 گذاري. مديران سرمايه

 ر بورس.پذيرش يا لغو پذيرش ابزارهاي مالي قابل دادوستد د

 فراهم آوردن يك سيستم دادوستد مناسب و كارآمد.

 فراهم آوردن يك سيستم مناسب و كارآمد براي تسويه و پاياپاي دادوستد.

فراهم آوردن يك سيستم مناسب براي نظارت بر جريان دادوستد، عمليات بازار و 

 فعاليت اعضا.

ر اطالعات مربوط به فراهم آوردن امكانات و تسهيالت الزم براي توزيع و انتشا

گيري درباره دادوستد اوراق  دادوستد و نيز ساير اطالعات الزم براي تصميم

بهادار.بورس اوراق بهادار به عنوان يك بازار منسجم و سازمان يافته، مهمترين متولي 

آوري نقدينگي  جذب و سامان دادن صحيح منابع مالي سرگردان است و با جمع
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هاي اقتصاد جامعه  ها، ضمن به حركت در آوردن چرخ جامعه و فروش سهام شركت

ها، كاهش دخالت دولت در اقتصاد و نيز  هاي موردنياز پروژه از طريق تأمين سرمايه

آورد و در كنار  مي افزايش درآمدهاي مالياتي، منافع اقتصادي چشمگيري به ارمغان 

برد. از نظر  ين ميآن، اثرات تورمي ناشي از وجود نقدينگي در جامعه را نيز از ب

اقتصاد خرد، بورس يك نمونه بسيار نزديك به بازار رقابت كامل است. كاالها در 

دليل وجود مقدار زيادي خريدار و فروشنده در آن و همچنين  اند و به بورس همگن

هاي تعادلي  هاي تعيين شده بسيار نزديك به قيمت آزادي ورود و خروج نيروها، قيمت

ق بهادار با ايجاد فضاي رقابتي به عنوان ابزاري اقتصادي، باعث هستند. بورس اورا

هاي سود ده، بتوانند از طريق فروش سهام به تأمين مالي بپردازند  شود كه شركت مي

ترتيب با  ده به طور خودكار از گردونه خارج شوند. بدين هاي زيان و برعكس شركت

 بع بپردازد.تواند به تخصيص مطلوب منا چنين تفكيكي، بازار مي
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 نحوه خريد سهام و سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار

 

پس از اين كه سرمايه گذار تصميم خود را نسبت به سرمايه گذاري در خريد يك ورقه 

بهادار خاص ، يا مجموعه اي از اوراق بهادار اتخاذ كرد ، براي اجراي منظور خود بايستي به 

دستور خريد يا فروش خود را به آنها ارائه دهد يكي از كارگزاران مراجعه كرده ،  

  

، مشتري بايد وجهي معموالً به اندازه خريد مورد نظر خود به حساب شركت كارگزاري 

پرداخت نمايند. در حالت سفارش فروش، مشتري بايد عالوه بر فرم سفارش ، فرم ديگري 

 كه وكالتنامه فروش ناميده مي شود را نيز تكميل كند
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ات خريد و فروش فرمهاي نمونه اي هستند كه رابطه حقوقي و قرادادي بين سفارش

مشتريان و كارگزار ، در امر خريد يا فروش را تعيين و تعريف مي كنند و به همين دليل 

تكميل صحيح و دقيق آنها چه خريد يا فروش از اهميت خاصي برخوردار است . اين فرمها 

. يك قسمت چاپي، كه معموالً در تمام فرمها يكسان و معموالً از دو قسمت تشكيل مي شوند

مشابه است و يك قسمت جاهاي خالي كه مشتري اطالعات مورد نظر خود در قرارداد 

 معامله را در آنها درج مي كند

با توجه به شروطي كه مي توان در قسمت قيمت گنجاند ، انواع سفارش زير به وجود مي 

  آيد

در قسمت بهاي سهام درج شود سفارش به  "جاري  "يا  "روز  "در صورتي كه كلمه  

قيمت بازار شكل مي گيرد. بر اساس اين نوع سفارش ، معامله با بهترين قيمت رايج در 

بازار صورت مي گيرد و با اين شيوه قيمت گذاري ، كارگزار سعي خواهد كرد در حالت 

و در حالت فروش ، آن را به  خريد ، سهم مورد نظر را به پايين ترين قيمت خريداري كند

باال ترين قيمت به فروش رساند. اين شيوه تعيين قيمت خريد و فروش ، معموالً انعطاف 

عمل زيادي براي كارگزار ايجاد مي كند و بنا بر اين سرعت زيادي به معامله مي بخشد. 

تي نسبت ولي در عين حال ، براي مشتري اين خطر را نيز دارد كه ممكن است قيمت معامال

 به قيمت مورد نظر مشتري متضرر گردد

مشتري مي تواند قيمت خاصي را در قسمت خالي مربوط درج كند. در اين صورت سفارش  

به قيمت مشخص به وجود مي آيد. طبق اين نوع سفارش ، كارگزار تنها در قيمت خاص 

حتمال تغيير قيمت مورد نظر مشتري اقدام به معامله خواهد كرد. اين شيوه تعيين قيمت ، ا

 را كاهش مي دهد ولي موجب مي شود انعطاف عمل كارگزار در معامله نيز كم شود
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مثالً   سفارش محدود : مشتري مي تواند در قسمت قيمت ، سقف يا كف قيمت تعيين كند 

براي فروش "حداقل ... ريال  "براي خريد و يا  "حداكثر ... ريال  " با اين شيوه عمل ،  .

ارگزاران در محدوده قيمتي تعيين شده تا حدودي بيشتر شده ، انجام سفارش نيز انعطاف ك

تسريع مي شود. از طرفي مشتري نيز اطمينان بيشتري نسبت به دامنه قيمت معامالتي و 

قيمت معامله خواهد يافت

 

 

بعد از اينكه مشتري سفارش مورد نظر خود را به كارگزار تسليم كرد ، نوبت به تعيين كد 
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عامالتي مشتري مي رسد. كد معامالتي ، نمادي است كه به صورت اختصاصي براي تمام م

مشترياني كه در بورس اوراق بهادار معامله مي كنند ، به منظور شناسايي وي در سيستم 

معامالتي ، سهولت انجام معامالت از نظر دادن اطالعات متعدد مربوط به خريداران يا 

عات مشتريان ، گزارشگري هاي دوره اي و صحت معامالت فروشندگان ، نگهداري اطال

انجام شده توسط كارگزاران  زيرا معامالتي كه در بورس انجام مي گيرد به نام شخص 

 خريدار يا فروشنده انجام مي شود  تعيين مي شود

حرف ۸عدد  مجموعاً  ۵كد معامالتي معموالً عالمتي است مركب از سه حرف و  كه   

حرف اول تشكيل دهنده نام فاميل شخص و اعداد آن طبقه بندي وي در حروف آن ، سه 

رضا محمدي "بانك اطالعاتي سيستم كامپيوتري است. براي مثال براي نام  ممكن است  " 

 "محم  "كه  " ۰۱۲۵۱محم  "در سيستم كامپيوتري كد زير مورد استفاده قرار گيرد . 

۰۱۲۵۱ "ه برگرفته از سه حرف اول نام فاميل فرد و شمار جايگاه آن در بانك  " 

 اطالعاتي مربوط مي باشد

براي كساني كه اولين بار است اقدام به خريد مي كنند ، به درخواست كارگزار توسط 

واحد صدور كد بورس ، كد معامالتي ايجاد مي شود و سپس تمام خريد يا فروش هاي فرد 

 با همان كد انجام مي شود
 

مشتري بوسيله كارگزار تعيين يا توسط بورس صادر شد ، پس از اينكه كد معامالتي 

 كارگزار يا نماينده وي ، سفارش مشتري را وارد بازار مي كند

شبكه ارتباطات رايانه اي تشكيل دهنده بازار ، توسط برنامه اي كه به آن سيستم اجراي 

در حدي كه  اتوماتيك سفارشات مي گويند و نسبت به قواعد بازار و آيين نامه معامالت ،
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به آن برنامه داده شده ، تسلط دارد ، معامالت را انجام مي دهد . روشي كه سيستم از آن 

پيروي مي كند دقيقاً مشابه سيستم معامالت تاالر و مبتني بر نوعي حراج دوگانه است. در 

اين سيستم ، معامله وقتي انجام خواهد شد كه قيمت فروش و قيمت خريد دقيقاً مساوي 

گر گردند. بر اساس قواعد حراج ، اين سيستم به طور معمولي معامالت خريد را به يكدي

 حداقل قيمت و معامالت فروش را به حداكثر قيمت به انجام مي رساند

سفارشات خريد و فروش كه توسط كارگزاران براي معامله وارد سيستم مي شود هر يك 

س قيمت خريد و فروش و دوم بر وارد ليست مجزا مي گردد. اين سفارشات اول بر اسا

مبناي زمان ورود، در صف خريداران يا فروشندگان قرار مي گيرند. در حالت خريد ، اگر 

خريداري به قيمت باالتر از ديگران بخرد، در صف خريداران ، جلوتر از همه قرار خواهد 

ان بفروشد ، گرفت )به ترتيب نزولي  و در حالت فروش ، اگر فروشنده اي ارزانتر از ديگر

  نفر اول فروشندگان خواهد شد  به ترتيب صعودي

مي توانند دستورات خريد و فروش خود را در سيستم  ۱۸تا  ۸:۳۰كارگزاران از ساعت 

وارد كنند يا حذف نمايند و يا تغيير دهند. هر دستور خريد يا فروش يك مشخصه زماني 

د دستور فقط براي همان روز اعتبار وارد كن "روز  "دارد ، اگر كارگزار اين مشخصه را 

وارد شده باشد ، تا زماني كه كارگزار آن  "باز  "خواهد داشت و در صورتي كه به صورت 

  را در هر اعالميه ، اطالعات زير وجود دارد

براي تسهيل انجام معامالت توسط سيستم كامپيوتري ، براي هر شركت نماد خاصي  

مي باشد. اولين حرف اين نماد ، مشخصه صنعت يا  طراحي شده كه متشكل از چند حرف

 گروهي است كه شركت در قالب آن فعاليت مي كند

ساير حروف نيز تلخصي است از نام شركت و معموالً به گونه اي انتخاب مي شود كه به 
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، كه مختص شركت توسعه  "وبشهر  "خوبي نام شركت اصلي را تداعي كند. مثالً نماد 

نشان مي دهد كه شركت در گروه  "و  "، بر اساس اولين حرف صنايع بهشهر است 

بهشهر "شركت هاي سرمايه گذاري ) واسطه مالي ( است و ساير حروف  نيز مخففي  " 

نشان مي دهد كه شركت در گروه  "غپارس  "است از نام توسعه صنايع بهشهر . يا مثالً 

آن ،  "پارس  "فعاليت مي كند و  "غذايي  "صنايع   

ورتي كه به جاي سهم حق تقدم آن معامله شود ، در آخر اين كد يا نماد ، معموالً در ص

كه نشان دهنده حق تقدم آن سهم است درج مي شود . مانند "ح "حرف   "وبشهرح  " 

 كه معرف حق تقدم توسعه صنايع بهشهر است

 تاريخ انجام معامله  كه معموالً در قسمت باالي سمت چپ اعالميه درج مي شود 

مشخصات شناسنامه اي مشتري  در بخش مياني اعالميه ها ، اطالعات شناسنامه اي  

 مشتريان ) خريدار يا فروشنده ( و همچنين كد معامالتي آنها ثبت مي شود

مشخصات معامله و در نهايت ، در نيمه زيرين اعالميه ، اطالعات مالي مربوط به معامله  

هر سهم ، كل مبلغ معامله و كل وجوه قابل پرداخت  مشتري ، از لحاظ تعداد ، نرخ معامله

 خريدار و يا قابل دريافت فروشنده ثبت مي شوند

  

هزينه اي كه مشتريان براي انجام معامله متحمل مي شوند براي سفارشات خريد و فروش 

تا حدودي متفاوت است . در حال حاضر براي سفارشات خريد ، مبلغي كه خريدار مي 

 ۵۰۰۰ارزش خريد بابت كارمزد كارگزار  مشروط بر اينكه از %  ۴/۰ت از پردازد عبارتس

۱۵/۰ريال بيشتر نشود ( و مبلغ  ۳۰۰۰۰۰۰۰ريال كمتر و از  ارزش خريد بابت  % 

ميليون  ۳۰كارمزد گسترش بورس . بديهي است در صورتي كه كارمزد معامله اي بيش از 
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واهد بودميليون ريال خ ۳۰ريال باشد ، كارمزد محاسباتي   

 ۵/۰براي سفارشات فروش ، عالوه بر دو مورد كارمزد كارگزار و كارمزد گسترش بورس ، 

ماليات فروش نيز وجود دارد%   

عالوه بر اعالميه هاي خريد و فروش توسط سيستم ، گواهينامه موقت سهام جديد صادر 

روخته اند قرار مي شده و در اختيار خريداران و يا فروشندگاني كه بخشي از سهام خود را ف

گيرد  در واقع براي فروشندگان گواهينامه جديدي مساوي باقيمانده سهام اين افراد صادر 

مي شوداين گواهينامه كه قابليت نقل و انتقال دارد ، چهار روز كاري پس از روز انجام 

معامله صادر مي گردد و تا قبل از صدور آن شخص نمي تواند سهم خود را به فروش 

ند. در صورتي كه شخص قبالًَ سهام خاصي را داشته باشد و تعداد ديگري از همان برسا

سهم را بخرد با صدور گواهينامه جديد ، گواهينامه قبلي باطل شده و كل موجودي سهام 

وي در گواهينامه جديد ثبت مي شود. در هنگام فروش هم زماني كه شخص قسمتي از 

مانده سهام وي در گواهينامه صادره جديد درج مي سهام خود را به فروش مي رساند باقي

شود و گواهينامه قبلي اعتبار ندارد. كارگزار موظف است گواهينامه هاي قبلي را  در هنگام 

 خريد و فروش  از سهامدار بگيرد و باطل نمايد

  

تسويه  .آخرين مرحله از فرايند معامله توسط مشتري ، تسويه حساب نامبرده مي باشد

ر حسب اينكه مشتري خريدار باشد يا فروشنده ، از نظر دوره زماني تا حدودي حساب ب

متفاوت است. در حالتي كه مشتري خريدار باشد ، تسويه حساب پس از صدور اعالميه 

خريد توسط بورس و روشن شدن وضع حساب مشتري در كارگزاري ممكن خواهد بود ، 

يه حساب چهار روز كاري بعد صورت مي اما در صورتي كه مشتري ، فروشنده باشد ، تسو
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پذيرد . براي مثال اگر سهم در روز شنبه به فروش برسد روز چهارشنبه كارگزار وجه 

 مشتري را به حساب وي واريز مي كند

بيايد كه باهم اين سواالت  عزيزاندر سرمايه گذاري در بورس شايد سواالتي به ذهن شما

 را برسي مي كنيم

؟توانم سهام بخرم چه مقدار پول ميبا   

دويتوانيد وارد بورس ش با هر مقدار مي سود و زيان شما در بورس به صورت درصدي  

 %۱۰ميليون تومان سرمايه در بورس سرمايه گذاري كنيد،  ۱شود. اگر شما  محاسبه مي

ميليون تومان سرمايه گذاري  ۱۰۰هزار تومان. و اگر ۱۰۰شود  زيان شما مي %۱۰سود يا 

ميليون تومان خواهد بود. بنابراين، اين موضوع به  ۱۰درصد ۱۰كنيد، سود يا زيان با فرض 

 ميزان دارايي شما و ريسك پذيري خودتان بستگي دارد

 

 من نگرانم پولم يكروزه نابود شود چه كنم؟

تواند بيشتر از  طبق قوانين بورس به طور كلي دامنه نوسانات قيمت يك سهم در روز نمي

باشد -%۴و يا كمتر از + ۴%  بنابراين دارايي شما در يك يا چند روز از بين نخواهد رفت .

 

توان سهام خريد و فروش كرد؟ چه روزهايي مي  
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ظهر معامالت  ۱۲:۳۰الي  صبح ۹به غير از پنجشنبه و روزهاي تعطيل، هرروز از ساعت 

شود سهام انجام مي  

 

 براي خريد سهام بايد كجا بروم؟

توانيد به رايگان يك كد  كنيد، مي به يكي از كارگزاري هاي بورس اوراق بهادار مراجعه مي

 آنالين بگيريد و از آن به بعد همه معامالت خود را فقط از پشت كامپيوتر انجام بدهيد

 

؟يرماز چه كسي پول بگفروختم،وقتي سهام خود را   

سه روز كاري پس از فروش هر سهم و به درخواست شما، كارگزاري مبلغ وجه فروش 

نمايد سهام را به حساب شما واريز مي  

 

توانم آنرا همين امروز بفروشم؟ اگر من يك سهم را امروز بخرم، آيا مي  

 بله ميتوانيد مگر اينكه ترافيك فروش به وجود آيد
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كارمزد هر معامله چقدر است؟هزينه   

%۱.۵مبلغ كارمزد براي هر خريد و فروش حدودا  است. يعني اگر يك سهم را به قيمت هر  

ريال بفروشيد بفروشيد، انگار كه پول شما  ۱،۰۱۵تومان بخريد و آنرا به قيمت  ۱۰۰سهم 

 هيچ تغييري نكرده است

يمت فروش داشته باشيد تا بتوانيد سود بنابراين براي خريد سهام بايد انتظار باالتري براي ق

 شناسايي كنيد

 

 شاخص بورس چيست؟

هر بازار بورسي در جهان داراي حداقل يك نوع شاخص است. مثال در ايران شاخص كل 

بورس، نماد رشد يا كاهش اكثريت سهامهاي بورس ايران است. مثال شما اگر از سهم كليه 

رشد كند، يعني  %۲تومان داشته باشيد، اگر شاخص بورس ۱۰۰۰شركتهاي بازار بورس 

رشد كرده است. اصطالحا به شاخص بورس، دماسنج بازار هم  %۲پول شما مجموعا 

گويند مي  

 

د؟ننخرسهام مارا  آيا ممكن است  
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توان سهم هايي را انتخاب كرد كه ميانگين  بله ممكن است، براي جلوگيري از اين اتفاق مي

آنها در گذشته باال باشد، اما با توجه به گسترش بازار تقريبا اكثر سهامهاي حجم معامالت 

باشند. ضمنا براي پايين آوردن ريسك خريد و فروش سهام  بازار هرروز قابل معامله مي

توان سبد سهام تشكيل داد مي  

 

 سبد سهام چيست؟

هاي مختلف را  سبد سهام يعني سرمايه خود را به چند قسمت تقسيم كنيد و سهام شركت

خريداري كنيد و به اينصورت، هيچگاه فقط سهم يك شركت را نخواهيد داشت، به اين 

طريق ريسك سرمايه گذاري شما بسيار پايين خواهد آمد. يعني اگر يك شركت پس از 

 مدتي زيانده شناسايي شد، فقط بخشي از دارايي شما با كاهش قيمت مواجه خواهد شد

 

كند؟ تعيين ميقيمت سهام را چه كسي   

خريداران و فروشندگان. يعني قيمت عرضه و تقاضا. هر چقدر اخبار و اطالعات بهتري راجع 

به يك شركت وجود داشته باشد كه نشان دهد آن شركت سود بيشتري خواهد داشت، 

شود و فروشندگان حاضر نيستند با قيمت پايين آنرا  تقاضا براي خريد آن سهم بيشتر مي

براين قيمت سهم باالتر خواهد رفتبفروشند، بنا  
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 تحليل بنيادي سهام يعني چه؟

گوييم كه در آن با  به روشي از تحليل مي Fundamental تحليل بنيادي سهام يا تحليل

بررسي اطالعات و صورتهاي مالي شركت، ميزان سود آن شركت را محاسبه كنيم و در 

سهم بدست بياوريم، آن سهم را خواهيم صورتي كه ما قيمت باالتري نسبت به قيمت امروز 

خريد و اگر بدرستي تحليل كرده باشيم، به زودي بازار آن سهم را با قيمت هاي باالتري 

توانيم سود شناسايي كنيم خواهد خريد و ما مي  
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 تحليل تكنيكي يعني چه؟

رفتن گوييم كه در آن بدون در نظر گ به روشي از تحليل مي Technical تحليل تكنيكي يا

توانيم پيش بيني  اطالعات مالي شركت، فقط با مشاهده نمودار قيمت گذشته هر سهم، مي

كنيم حركت آينده سهم چگونه خواهد بود. علم تحليل تكنيكال يك علم جهاني است كه 

از هزاران بار رفتار حركتي نمودارهاي قيمت سهام بدست آمده است. در واقع با توجه به 
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ا در برخورد با اتفاقات يكسان، عموما واكنش هاي شبيه به يكديگر انجام اينكه عموما انسانه

ي  دهند، علم تكنيكال با الگوهاي مختلفي شكل گرفته است. اين تحليل در كليه مي

تحليلگران بنيادي خودشان سود يك .بازارهاي سهام داخلي و خارجي قابل استفاده است

د. اما يك تحليلگر تكنيكال با مشاهده نمودار كنن آورد و آنرا خريد مي سهام را بدست مي

تواند آينده را پيش بيني كند. نقطه ورود، نقطه خروج، كف قيمت، سقف  قيمت سهم، مي

قيمت. تحليل بنيادي سهام هر شركت نياز به بررسي و زمان بيشتري دارد اما نتايج مطمئن 

شود اما پايه و  تر انجام ميتري خواهد داشت، ولي تحليل تكنيكي براي هر سهم بسيار سريع

اي بازار به هر دو علم تحليل  اساس آن بر مبناي پيش بيني است. اصوال تحليل گران حرفه

 بنيادي و تحليل تكنيكال تسلط دارند

 

 روش انجام معامالت اينترنتي و غيرحضوري در بورس

تعطيل عمومي،  معامالت سهام در بورس تهران از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهاي

شود از طريق تاالرهاي معامالت انجام مي 12:30تا  9از ساعت  معامالت سهام فقط از  .

طريق سامانه معامالت بورس كه يك سيستم كامالً مكانيزه است، قابل انجام است و 

توانند خارج از سامانه معامالتي اقدام به خريد و فروش اوراق بهادار  داراندگان سهام نمي

 انجام شود كنند و معامالت بايد حتما از طريق كارگزاران رسمي
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در حال حاضر عالوه بر تاالر حافظ كه تاالر اصلي معامالت )واقع در تهران، خيابان حافظ، 

هاي كارگزاري در شهرهاي  ديگري توسط بورس يا شركت ( ميباشد، تاالرهاي192شماره 

توانند با مراجعه به آنان از تسهيالت مستقر در اين  اند كه سهامداران مي ديگر داير شده

رساني و  ها، بروشورهاي اطالع گر قيمت و سفارش هاي نمايش تاالرها از جمله سيستم

بيني شده استفاده كنند هاي آموزشي پيش دوره . 

راد براي شروع معامله در بورس، به كد سهامداري نياز دارند كه بايد از طريق يكي همه اف

كند اين مطلب را  دانيد كارگزار كيست و چكار مي از كارگزاران دريافت كنند. )اگر نمي

نام و دريافت كدسهامداري  ها امكان ثبت برخي از كارگزاري (كارگزار كيست؟ :بخوانيد

اند و افرادي كه قصد دارند در بورس  شان تدارک ديده را بصورت غيرحضوري در سايت

ها، پرينت، تكميل و ارسال  توانند با دانلود فرم گذاري كنند، از هرنقطه كه باشند مي سرمايه

به آدرس كارگزاري، اقدام به دريافت كدسهامداري نمايند هاي مربوطه پستي فرم  

توان  شايد براي برخي افراد سوال پيش بيايد كه پس از گرفتن كدسهامداري، آيا مي

گذاري كرد؟ پاسخ مثبت است بصورت غيرحضوري در بورس سرمايه  

دند براي تر كرده است. قبال افراد مجبور بو مدتيست كه اينترنت فعاليت در بورس را آسان

خريد و فروش سهام از طريق تلفن اقدام كنند يا بصورت مستقيم به شركت كارگزاري 

دهند روند معامالت را از طريق  مراجعه نمايند. ولي با حضور اينترنت، بيشتر افراد ترجيح مي

تاپ دنبال كنند كامپيوتر و لپ  
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رس نيست و ها مستلزم حضور سهامداران در تاالر بو خريد و فروش سهام شركت

ها دريافت كدمعامالتي از كارگزاريتوانند پس از  سهامداران مي به معامالت آنالين  

)برخط( و معامالت اينترنتي دسترسي پيدا كنند و بدون دخالت مستقيم كارگزار و از طريق 

خريد و فروش اوراق بهادار اقدام نمايند.)الزم به ذكر است در سايت برخي اينترنت براي 

ها امكان انجام معامالت آنالين وجود ندارد كارگزاري .) 

استفاده از اينترنت براي خريد و فروش سهاممزيت  گران در هرجا كه  است كه معاملهاين  

صورت اند را ب توانند اخبار و مطالب و روند قيمت سهامي كه خريداري كرده باشند مي

اي و آني پيگيري نماين لحظه شود  معامالت آنالين سهام بصورت آني و فوري انجام مي 

قرار  ي ثبت، در سيستم معامالتي بورس هاي خريد يا فروش سهام، در همان لحظه وسفارش

گيرد مي  

گيرد، يكي از  ها در اختيار مشتريان قرار مي سامانه معامالت آنالين كه توسط كارگزاري

افزار معامالت آنالين  رود و انتخاب كارگزاري كه يك نرم وجوه تمايز بين آنان به شمار مي

و  مناسب را براي انجام معامالتي امن و آسان در اختيارتان قراردهد، يكي از نكات مهم

 اساسي خواهد بود

ها براي خريد و فروش آنالين  هاي موجود كه كارگزاري افزار ترين نرم در حال حاضر اصلي

دهند به شرح زير است سهام در اختيار مشتريان خود قرار مي  
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هاي خاص خود را دارند كه با يك جستجوي ساده  افزارها ويژگي هر كدام از اين نرم

افزارها پي برد هاي اين نرم توان به برخي از قابليت مي  

افزارهاي آنالين موجود اختصاصي هستند؛ به اين  توجه داشته باشيد كه تعدادي از نرم

مفهوم كه به كارگزاري خاصي تعلق دارند و تنها مشتريان آن كارگزاري امكان استفاده از 

حت ويندوز سامانه ها عالوه بر نسخه ت افزار را دارند. عالوه بر اين تعدادي از كارگزاري نرم

اند در جلب رضايت مشتريان  آن، توانسته iOS  آنالين خود، با ارائه نسخه اندرويد و يا

تر از سايرين ظاهر شوند موفق  

فهرستي از ها چيست،  افزار مورد استفاده هر كدام از كارگزاري براي اطالع از اينكه نرم

افزار آنالين كارگزاران و نرم اين صفحهمورد استفاده آنها به همراه نرم افزار موبايل را در    

ده كنيدتوانيد مشاه مي  

 مشاهده معامالت و قيمت سهام

ميباشد كه در  tsetmc.comآدرس سايت رسمي شركت مديريت فناوري بورس تهران، 

و ساير اطالعات شركت هاي پذيرفته شده در  آن مي توان قيمت سهام شركت هاي مختلف

 بورس و فرابورس را مشاهده نمود

 محيط سايت معامالت آنالين
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در مورد خريد و فروش آنالين سهام بايد بگوييم كه ثبت سفارش خريد و فروش سهام در 

توانيد تصاوير سامانه معامالت  باشد. در زير مي هاي آنالين بسيار آسان و ساده مي سيستم

 آنالين تدبيرپرداز را مشاهده كنيد

صفحه ارسال سفارش خريد يا فروش سهامتصوير   

 

خريد يا فروش سهامفيلدهايي كه براي  شود : نماد شركتي كه قصد داريد سهام آنرا  پر مي 

سايتها در  بخريد يا بفروشيد )نماد شركت  tsetmc.com  )يا حجم –قابل مشاهده است 

 قيمت –ر تعداد سهامي است كه قصد داريد خريد نماييد يا بفروشيد( منظو) تعداد همان

 اين البته كه ميباشد سهم آن فروش يا خريد براي شما مدنظر قيمت است واضح اينهم)

است مشاهده قابل قيمت آستانه گزينه روبروي و است محدود قيمت ) 

پس از تكيل سه فيلد ضروري فوق، اگر قصد خريد داشته باشيد و پول كافي در حساب 

كنيد و اگر قصد داريد سهامي كه قبال  شما موجود باشد، روي دكمه خريد كليك مي

نماييد ايد را بفروشيد روي فروش كليك مي خريده  
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هاي آنالين  يستمهايي كه خريد كرديد يا موجود داريد در س سفارشات انجام شده، سهام

هايي كه به حساب  هايي كه انجام شده )پول قابل مشاهده است. همچنين تراكنش

كارگزاري واريز كرديد يا از حساب برداشت كرديد( همگي ليست شده و در هر زمان كه 

 بخواهيد دسترسي به آنها وجود دارد

م تهيه شده است اين مطلب جهت آشنايي كوتاه و مختصر افراد با معامالت آنالين سها

توانيد پس از دريافت  هاي معامالت آنالين سهام را مي اطالعات بيشتر درباره سيستم

گذاري در  كدسهامداري از كارگزار خود بدست آوريد. اگر شما هم قصد داريد سرمايه

آموزش بورس براي  بورس را شروع كنيد، اين مطلب نيز براي شما مفيد خواهد بود

كاران تازه  
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بيشترين جستجوها: . خريد سهام از طريق اينترنت . نحوه خريد و فروش سهام در بورس 

 بصورت انالين . خريد سهام بورس . خريد اينترنتي سهام در بورس . خريد سهام در بورس

 بورس اينترنتي , . سرمايه گذاري در بورس اينترنتي . كار در بورس اينترنتي

ها برچسب گذاري كرد رت غيرحضوري در بورس سرمايهتوان بصو آيا مي : خريد سهام 

 معامالت آنالين سهامسرمايه گذاري اينترنتي در بازار بورسبورس غير حضوري

تواند موفقيت شما را  گيري از مهارت سايرين مي ما باور داريم كه يادگيري مداوم و بهره

آموزش بورسانگيز افزايش دهد. بورسينس غير از خدمات  بطرز شگفتدر بازار بورس  و  

و... با همكاري شركت مشاور سرمايه گذاري اماكو، با مجوز رسمي از سازمان  اخبار بورس

دارد ها و پيشنهادات خريد سهام را به شما عزيزان عرضه مي بورس، تحليل  

در بورس فقط سود كنيم نكته طالي 9با رئايت  چگونه  

در مطالب باال با چگونگي ثبت نام در بورس و كليت خريد و فروش و مامالت بورس 

را گفتيم در اينجا ميخواهيم فقط در بورس سود كنيم و هيچ وقت زرر نكنيم براي 

بدانيم چه سهامي بايد بخريم چه سهامي بايد بفروشيم اين كار خيلي ساده فقط بايد 

كه با رئايت اين نكات حتي اگر هم خيلي  كي سهام بخريم و كي به فروش برسانيم

مبتدي و در بورس وارد نباشيد ميتوانيد به يك سرمايه گذار حرفه اي در بورس 

 تبديل بشويد .
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شايد نكته اول از شركت هاي خوش نام در بورس خريد كنيد :

بپرسيد شركت هاي خوش نام در بورس چه شركت هاي هستند خيلي ساده است 

ركت هاي در مدت حداقل دو سال نمودار رشد و كاهش آن بايد ببينيد چه ش

اختالف زيادي نداشته و دوم اينكه شيب كلي نمودار روبه باال بوده و به اين شركت 

در بورس ميگويند و ميتوانيد از اين شركت ها سهام آنها را نام  ها شركتهاي خوش

 خريد كنيد .

نبايد سهام نكته دوم وقتي با سرمايه كم وارد بورس مي شويد 

به اين دليل نبايد سهام شركت هاي شركت هاي گران قيمت را بخريد :

زيادي را مي بينيد  ضرر گران قيمت را خريد زيرا اگر سهام اين شركت ها افت كند

زيادي مي شويد پس بهتر  اين شركتها باال است شما دچار ضررزيرا طراز افت  

است سهام شركت هاي ارزان قيمت را بخريد زيرا سهام اين شركتها رو به رشت 

است و چون ميتواني تعداد سهام بيشتر را بخريد سود شما هم افزايش ميابد پس 

و بهتر است براي شروع از سهام  بهتر است اول كار از سهام كم قيمت شروع كنيد

ان شروع كنيد .توم200الي 100به قيمت   

 نند زمي ركورد كوتاهي نكته سوم سهام شركت هاي كه درمدت 

تومان بوده و در طول يك سال 200به عنوان مثال يك شركت هر سهم آن نخريد :

www.takbook.com
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تومان رسيده سهام اين جور شركت را نبايد خريد چرا چون اين شركت به 700به 

وز افت چشم گيري ر صورت حبابي رشت كرده و به احتمال صد در صد در يك

خيلي خيلي زياد را به شما ميرساند و خيلي ها كه در بورس  خاهد كرد و ضرر

اطالي ندارند دچار چنين دامي ميشوند و به زمين ميخورند  و هرگز از چنين شركت 

هاي نبايد خريد كنيد اين نكته بسيار مهم است و اگر سهامي را خريدي كه دردو 

زيرا له و بدون درنگ اين سهام را بفروش كرد بال فاص ه ماه رشد خيلي زياديالي س

 احتمال يك دفعه پايين آمدنش زياد است .

يك نكته درصد بيشتر بشود :30نكته چهارم نگذاريد قيمت سهام از 

كه يك سهام دار حرفه اي ميداند اين است كه منطزر نمي نشيند كه سهام آن از 

درصد افزايش قيمت رسيد آن سهام را 30درصد بيشتر شود و قبل از اينكه به 30

زيرا ميداند كه از اين جا به بعد احتما ل افت قيمت زياد است ولي مي فروشد 

ام شان رشت مي كند آن را اطاليي چون سهستند كه به دليل بي بسياري از افراد ه

درصد باال ميرود  و وقتي با افت سهام 50درصد نگاه ميدارند مثال تا 30بيشتر از 

را بفروشند در اين صورت باز هم مواجح مي شوند همه ميخواهند سهام شان 

امشان افت مي كند و وقتي مي توانستندسه  
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رصد قانع هستند پس بايد سهامتان د2درصد بفروشند حاال به 30سهامشان را روي 

و  درصد بفروشيد و تمع نكنيد كه سهامتان بيشتر و بيشتر شود قانع باشيد30را زير 

ماه باشد.12الي 6درصد صود شما مي تواند بين 30بازه زماني اين   

سهام سبدي سهام داران تازه وارد سهام سبدي خريد كنند:نكته پنجم 

وقتي شما از شركت هاي مختلف خريد كنيد يعني از چند شركت خريد كنند 

ريكس آن پايين مي  آيد و بهتر كساني كه تازه وارد بورس شدند مي توانند سود 

 كنند

نكته ششم از شركت هاي سهام بخريد كه احتمال افزايش سرمايه 

افزايش سرمايه يعني اينكه  به عنوان مثال شركتي يك مليون سهم آن زياد است:

تومان است و با اين قيمت خريد وفروش مي 500دارد كه ارزش سهام اين شركت 

توماني مي گويند حال اين شركت بر اساس 100ولي به اين شركت شركت شود 

كه تغيراتي كه در شركت داده  و پيشرفت و نوسازي از بورس مجوز مي گيرد 

افزايش سرمايه بدهد و تعداد سهام خود را از يك مليون سهم به دو مليون سهم 

سهم از اين شركت داريد حق تقدم داريد كه چون 200برساند پس شما وقتي 

سهم را به قيمت 200سهم ديگر بخريد ولي شما اين 200تعداد سهام دوبرابر شده 

ت كه در اينجا شما روي تومان اس250تومان مي خريد ولي ارزش سهام شما 100
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تومان سود كرده ايد پس چه بسيار عالي كه سهام شركتهاي بخريم  150هر سهم  

كه مي توانند افزايش سرمايه بدهند و شايد در اينجا بپرسي از كجا بفهميم اين 

شركت هاي ميتوانند افزايش شركت احتمال افزايش سرمايه در آن زياد است 

بات بورس در آن زياد باشد دائم طراز مالي خود را در سرمايه بدهند كه نظم و انظ

بورس اعالم كند بتواند توليدات خود را افزايش دهد ابعاد شركت خود را وسيع كند 

و توسعه دهد و پرسونلش را زياد تر كند با اين عوامل بورس مجوز  افزايش سرمايه 

 را به يك شركت مي دهد

دارد و اينكه از زماني كه شركتي مي  در ادامه افزايش سرمايه يك نكته وجود

خواهد  افزايش سرمايه بدهد تازماني كه افزايش سرمايه تمام مي شود بورس هيچ 

و نكته بعدي كه در مورد  نمي دهدبه هيچ كس  اجازهي براي خريد و فروش 

ق تقدم دارد و سهام دار شركت ايه است اين است كه اگر فردي كه حافزايش سرم

اي است نتواند حق تقدم خود را بخرد  كه در يك بازه زماني است  افزايش سرمايه

كه به سهام دار عالم مي شود از طرف بورس بعد از اتمام اين مدت شركت مجاز 

 است حق تقدم آن فرد را در بورس بفروشد
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تجربه در نكته هفتم در چه زمانهاي خريد و فروش انجام بدهيم :

ه اول سال خريد سهام بهتر  است و  در شش بورس نشان داده است كه در شش ما

و از نظر زماني خريد و فروش بستگي به ماه دوم سال فروش سهام بهتر است 

ترافيك خريد و فروش دارد در يك زمان شما ميخواهيد سهامي را بخريد و يا 

بفروشيد كه اين كار ممكن است در يك دقيقه انجام شود ولي وقتي ترافيك خريد 

 باشد ممكن است اين عمليات چند ماه طول بكشد فرقي نمي كند يا فروش باال

خريد باشد يا فروش و كسي كه مي خواهد دچار اين ترافيك ها نشود همانطور كه 

در مطالب باال به آن اشاره كرديم بايد سبدي در بورس خريد كند و سهام خود را با 
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رد را خريداري كند درصد بفروشد و سهام شركتهاي تازه وا30افزايش قيمت زير 

هستند و امكان افت قيمت آنها كم است.زيرا آن سهام ها روبه رشد   

شما وقتي در نكته هشتم سرمايه گذاري دربورس بهتر از بانك است :

درصد سود به شما ميدهد و از لهاظ 20بانك پولي را سپرده مي كنيدو بانك ساالنه 

بيايد و از طريق اينترنت سيستم بانكي امنيتي به نسبت خوبي دارد مگر اينكه كسي 

را هك كند و بتواند پول هاي شما را بردارد كه خيلي اين احتمال ضعيف است ولي 

درصد سود 100در سرمايه گذاري در بورس احتمال زياد دارد كه در يك سال شما 

كنيد و احتمال زرر كمتري دارد و از لحاظ امنيت از بانك هم بهتر است يعني شما 

برگ سهامتان را به دزد هم بدهيد هيچ بدرد دزد نمي خورد زيرا دست رسي به  اگر

ا صورت ز هم نمي تواند كاري رما ندارد و اگر هم داشته باشد بااطالعات هويتي ش

احب سهام هستيد و ميتوانيد خريد و فروش انجام بدهد و فقط شما هستيد كه ص

اري در بورس را باهم مقايسه وقتي سرمايه گذاري در بانك و سرمايه گذبدهيد 

كنيد سرمايه گذاري در بورس خيلي بهتر است مگر اينكه اتفاق خاصي مثل جنگ 

 بيفتد وگرنه در هرشرايطي بورس بهتر است .

بهترين شركتهاي كه مي نكته نهم بهترين شركتها براي خريد سهام :

د كه مرتب سود توانيم به آنها اعتماد كنيم و از آنها سهام بخريم شركتهاي هستن

دهي دارند مديريت خوبي دارند روز به روز تغير مثبت دارند مرتب بيالن و تراز 
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وهميشه وضع مالي را به سهام ماليشان را عالم مي كنند اطالع رساني منظم دارند 

داران گذارش مي دهند اينها شركت هاي هستند كه هميشه روبه رشد هستند و چه 

تهاي را خريداري كنيم.بهتر كه سهام اين چنين شرك  

اميدوارم از مطالب اين كتاب خوشتان آمده باشد و مطالب اين كتاب به شما كمك 

كرده باشد تا بتوانيد در بورس با امنيت كامل سرمايه گذاري كنيد و فقط كافي 

است نكاتي كه گفتيم را عملي كنيد و به راحتي بتوانيد درآمدتان را در بورس 

ي ثروت و سالمتي براي شما دوستان خوبم خدا نگهدارافزايش دهيد با آرزو  
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