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نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور

 - 1اخبار سیاسی و اقتصادی :همواره به اخبار سیاسی اقتصادی داخلی و خارجی توجه داشته باشید.
ممکن است گوش دادن به اخبار یا مطالعه روزنامههای اقتصادی وقت شما را بگیرد ،اما کمک بزرگی
به شما خواهد کرد تا بتوانید در برخی موارد روند بازار را پیشبینی کنید و همینطور صنایع خاصی را
مورد توجه قرار دهید.
 - 2مشورت گرفتن از افراد آگاه ،با تجربه و قابل اطمینان :چون بازار به آن اندازه ساده نیست که
متاثر از یک یا چند عامل ساده باشد بلکه عوامل مختلف و متعدد و بعضا پیچیده و غیرقابل پیشبینی
وجود دارند که عالوه بر آن که خودشان به تنهایی یک فاکتور تاثیرگذارند ،تعامل آنها با یکدیگر نیز
نتایج متفاوتی را باعث میشود ،سعی کنید فقط از افراد آگاه ،با تجربه و قابل اطمینان مشورت بگیرید
و از افراد کم تجربه ،بیاطالع ،یا سودجو مشورت نکنید چرا که آنان استراتژی و اهداف و منافع خود
را دنبال مینمایند و شما را به آن سو میکشانند .مشورت دادن آنان نیز ولو به غلط و در جهت زیان
شما تاثیرگذار خواهد بود .سعی کنید در نهایت خودتان تصمیم بگیرید و کسی را مقصر زیان خود
قلمداد نکنید.
 - 3سرمایه بیکار داشته باشید :لطف ًا سرمایه ای را به سرمایه گذاری در بورس اختصاص دهید که
حداقل برای دوره های  6یا  12ماهه به آن احتیاج نداشته باشید  .ممکن است پس از سرمایه گذاری
در سهام برآورد شما با انحراف مواجه شود و مجبور باشید برای مدتی سهم را در سبد خود نگه دارید
که اینکار به سرمایه بیکار نیاز دارد .
 - 4تحلیل های سیاسی و اقتصادی انجام دهید :قبل از سرمایه گذاری الزم است نیم نگاهی کلی
به سیاست و اقتصاد کالن داشته باشید و تصمیمات سرمایه گذاری را با توجه به آن انجام دهید .
قیمتهای جهانی کاالها و نفت  ،قیمت جهانی طال  ,برابری ارزها و سایر مفاهیم اقتصاد کالن مانند
نرخ تورم  ,رشد  ,تولید ناخالص داخلی را نیز در نظر بگیرید .
 - 5پرتفوی (سبد سهام) تشکیل دهید :برای سرمایه گذاری در بورس اقدام به تشکیل سبد سهام
کنید بخشی از سبدتان را به سهام کوتاه مدت و بخشی را سهام بلند مدت و مابقی را سهام میان
مدت تقسیم کنید  ،الزم است ضریب همبستگی سبدتان منفی یک باشد .
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 - 6استراتژی داشته باشید  :با توجه به حاالت روحی و روانی و همچنین هزینه پولی که به بورس
اختصاص داده اید  ،یکی از استراتژی های محافظه کارانه  ،جسورانه و میانه رو را رعایت کنید و برای
سبدتان برنامه داشته باشید .
 - 7شاخص بورس را در نظر داشته باشید  :شاخص بورس و شرکتهای تأثیر گذار بر آن را کنترل
کنید و زمانی که زمزمه های حبابی شدن بازار به گوش می رسد در تصمیمات دقت کنید.
 - 8به شایعات توجه نکنید :بسیاری از اشخاص تأثیر گذار در بازار  ،پس از خرید سهام اقدام به خبر
سازی و شایعه پراکنی برای آن می نمایند که می بایستی مراقب باشید و با تدبیر عمل نمایید .
 - 9سهم بد در صنعت خوب بهتر از سهم خوب در صنعت بد است  :همیشه قبل از خرید سهم صنعت
را تحت نظر بگیرید و سهام شرکتی را که در صنایع رکودی به سر می برد انتخاب نکنید .
 - 10عاشق سهمتان نشوید ،سهامتان را بفروشید  :اگر سهمی را طبق توصیه دوستان و یا پس از
تحلیلهای خودتان خریدید و اوضاع طبق مراد شما نبود آنرا بفروشید  .همیشه تحلیلهای شما درست
نیست  .پذیرش اشتباه ممکن است به سودآوری تبدیل شود .
 - 11برای معامالت وقت بگذارید  :معاملهگران موفق روزانه به بررسی بازار پرداخته و از کلیه امکانات
از قبیل روزنامه  ,اینترنت  ,حضور در تاالر بورس  ,حضور در شرکتها و سایر راهها استفاده مینمایند .
 - 12وقتی نور برق را دیدید ،منتظر شنیدن صدای رعد باشید .در بیشتر مواقع وقتی شواهد و قرائن
یک اتفاق را مشاهده میکنید مطمئن باشید خود اتفاق نیز به زودی رخ میدهد.
 - 13رشد یک سهم بیانگر امیدواریهایی است که خریداران نسبت به آینده آن سهم دارند .پس
گذشته آن را فراموش کنید.
 - 14وقتی قیمت یک سهم نتواند باالتر رود ،پایین میآید.
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 - 15هر چه تعداد دفعات برخورد نمودار با خطوط حمایت و مقاومت در طول زمان بیشتر باشد ،آن
خطوط از اعتبار باالتری برخوردارند.
 - 16تحلیل تکنیکال برای سهام شرکتهایی که به تازگی در بورس پذیرفته شدهاند ،کاربردی
ندارد ،زیرا شرکتهای تازه وارد ،گذشته نموداری ندارند ،بنابراین ،نمیتوان رفتار آینده آنها را از طریق
تحلیل تکنیکال که بر اساس روندهای گذشته استوار است ،پیشبینی کرد.
 -17برای تایید صحت پیش بینی خود حتما از چندین شاخص استفاده نمایید.
 -18چنانچه شیب روند نزدیک به  ۴۵درجه باشد ،روند پایدارتر خواهد بود .شیبهای خیلی تند به
سرعت روند متعادلتری را پیش میگیرند و شیبهای خیلی مالیم معموال بیاهمیت هستند و روند
محسوب نمیشوند.
 - 19زمانهای مناسب برای خرید سهام :پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود؛ زمانی که شاخص
کل مدتها روند منفی داشته است؛ زمانی که روند قیمت سهام منفی بوده و قیمت به اندازه کافی
جذاب شده است؛ هر زمانی که بر اثر رخدادهای سیاسی -اقتصادی قیمت سهام افت نموده باشد؛
عرضه اولیه سهام (پذیرهنویسی).
 - 20هرگز فریب تبلیغات برخی از افراد در تاالرهای گفتگو و چت رومها و کانالها را نخورید ،دنیای
واقعی چیز دیگری است.

فانوس ،موتور جستجوی سیگنال و تحلیل سهام Efanos.com

4

نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور

5

معرفی خدمتی رایگان که فقط حرفهایها ارزش آنرا میدانند!
آیا میدانستید که در سایت فانوس شما هم میتوانید سیگنال و تحلیل ثبت کنید؟
کافیست با کلیک روی این لینک در سایت عضو شوید:

https://efanos.com/Account/Register

سپس بعد از ورود به حساب کاربری ،در باالی سایت روی منویی که در شکل زیر مشخص است
کلیک کنید و گزینه ثبت سیگنال را بزنید.
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پس از کلیک روی ثبت سیگنال ،صفحهای مانند شکل زیر مشاهده میکنید و میتوانید جزییات الزم
را در فیلدهای مشخص شده وارد نمایید.

دومزیت مهم ثبت سیگنال در فانوس برای شما
 - 1افزایش شهرت و اعتبار شما و دیده شدن در بین تحلیلگران حرفهای بازار بورس
 - 2دریافت امتیاز بابت هر سیگنال  :امتیازاتی که دارید را میتوانید به سایر سیگنالها اختصاص
دهید تا با اینکار ،آنها بیشتر مورد بازدید سایر معاملهگران و سرمایه گذاران قرار بگیرد.
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امتیاز شما در فانوس با انجام کارهای زیر نیز افزایش مییابد :
 -1حداقل یکبار بار مراجعه به سایت فانوس در روز
 -2درج سیگنال خرید یا فروش سهام یک شرکت
 -3بازدید شدن سیگنال ثبت شده شما توسط سایر کاربران
 -4دریافت امتیاز الیک توسط سایر کاربران
 -5فالو شدن شما یا سیگنالهای شما توسط سایر کاربران
پس اگر تصور میکنید سهام یک شرکت واقعا ارزش خرید دارد و میخواهید افراد بیشتری سیگنال
آنرا مشاهده کنند ،در فانوس عضو شوید و به فکر کسب امتیاز بیشتر باشید تا بتوانید با دادن امتیاز
بیشتر به سیگنال و نماد موردنظرتان ،افراد بیشتری را از آن سیگنال مطلع نمایید!
هماکنون از امکانات سایت فانوس برای کسب سود بیشتر و سریعتر در بورس استفاده کنید

ورود به سایت فانوس
Efanos.com
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