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این فایل به رایگان در اختیار شما قرار گرفته است ،اما تصور کنید برای آن هزینهی هنگفتی
پرداخت کردید تا با دقت مطالعه نمایید.
امیدواریم استفاده کنید و برای دوستانتان نیز ارسال نمایید.
تیم بورسینس www.bourseiness.com -
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آیا سرمایهگذاری در بورس سود دارد؟ با چقدر سرمایه وارد شویم؟ امکان دارد
چقدر ضرر یا سود کنیم؟
اینها احتماال مهمترین سواالت شما هستند .سرمایهگذاری نااگاهانه ،بدون یادگیری و با باورهای
غلط در بورس میتوانید سرمایه شما را تا حد زیادی کاهش دهد و سرمایهگذاری آگاهانه و
با کسب مهارت و تجربه ،میتواند سود عظیمی برای شما ایجاد کند .حداقل هر سفارش در
معامالت آنالین در حال حاضر فقط  102هزارتومان است ،بنابراین از بابت میزان سرمایه مورد
نیاز برای شروع ،نیاز به نگرانی نیست .قابل ذکر است سرمایهگذاری در بورس محدودیتی ندارد
و تا میلیاردها تومان میتوانید وارد بورس کنید.
با بورسینس همراه باشید تا با شروعی درست و اصولی ،قدم در راه موفقیت بگذارید.
برخی از افراد از اسم «بورس» میترسند یا اینکه تصور میکنند سرمایهگذاری در بورس بسیار
پیچیده ،از توان و حتی اطالعات آنها خارج است.
سرمایهگذاری در بورس نیز مانند همه مشاغل ،یک مهارت آموختنی است .بورسبازی و
سرمایهگذاری در بورس ممکن است باعث ثروتمند شدن شما یا ورشکستی و نابودی سرمایه
شود و این کامال به خودتان بستگی دارد که کدامیک را انتخاب کنید!
موفقیت در بورس مانند هر حرفهی دیگری نیازمند یادگیری مداوم و کسب تجربه است.
اعتقاد من این است ،برای اینکه در بورس موفق شوید ،پس از بدست آوردن اطالعات اولیه و
انجام کارهای ابتدایی دیگر (مثل گرفتن کدمعامالتی) ساعات مشخصی را به مطالعه و یادگیری
اختصاص دهید و در همین حین به معامالت کم حجم نیز بپردازید .اما این پایان کار نیست،
بلکه تازه شروع کار است و اگر نتوانید احساسات و هیجانات خود مانند ترس و طمع و ناشکیبایی
(که در همه وجود دارد) را کنترل کنید ،موفقیت چندانی بدست نمیآورید.
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ما در این فایل گامهای سرمایهگذاری در بورس را مشخص کردهایم و تا حد امکان مفاهیم و
اطالعات اولیه را در اختیارتان گذاشتهایم .تا انتهای فایل منابع یادگیری عالی در اختیارتان قرار
میدهیم.
سرمایه گذاری در بورس چه مزایای دارد؟
 -1کسب سود  :سهامداران از دو محل دریافت سود نقدی و افزایش قیمت سهام ،سود بدست
می آورند.
 -2برخورداری از حمایت قانونی  :بورس بازاری قانونی است ،بنابراین کلیه افرادی که در بورس
سرمایهگذاری می کنند ،از حمایت قانونی برخوردار هستند.
 -3حفظ سرمایه در مقابل تورم  :با سرمایهگذاری مناسب و آگاهانه در بورس ،ارزش دارایی افراد
در مقابل تورم حفظ میگردد ،زیرا فرد به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم است و با رشد
ارزش دارایی های شرکت به مرور زمان ،ارزش سهام فرد نیز افزایش می یابد.
 -4قابلیت نقدشوندگی  :سرمایهگذاران بورس هر زمان که بخواهند می توانند سهام خود را
فروخته و در کوتاهترین زمان ممکن ،به پول خود دسترسی پیدا کنند.
 -5امکان سرمایهگذاری با هر مبلغی  :برای خرید سهام ،محدودیت ریالی وجود ندارد و افراد با
هر مبلغی ،می توانند در بورس سرمایهگذاری کنند.
 -6مشارکت در اداره شرکت  :سهامداران به نسبت سهام خود ،مالک شرکت محسوب می
شوند ،بنابراین می توانند به همان اندازه ،در تصمیمگیری درخصوص نحوه اداره شرکت ،انتخاب
مدیران و ...مشارکت نمایند.
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افرادی که سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس را خریداری می کنند،
چگونه سود کسب می کنند؟
کسب سود در بورس از دو محل بدست می آورند:
 -1سود سالیانه شرکت ها  .شرکت ها معموال در پایان هر سال مالی ،سودی را بین
سهامداران خود توزیع می کنند .در صورتی که شرکت عملکرد قابل قبولی داشته باشد ،سود
بهتری نیز بدست می آورد که بخشی از این سود ،بصورت نقدی بین سهامداران توزیع شده و
برخی هم صرف برنامه های توسعه ای شرکت می شود.
 -2دوم ،افزایش قیمت سهم  .هر اندازه عملکرد و برنامه های شرکت بهتر باشد ،متقاضی
برای خرید سهام آن شرکت نیز در بورس ،بیشتر خواهد بود و این امر ،باعث می شود قیمت
سهام شرکت افزایش یابد .بنابراین ،اگر فرد ،سهام شرکت خوبی را انتخاب کرده باشد ،عالوه بر
دریافت سود نقدی ،از محل افزایش قیمت سهام آن شرکت نیز سود بدست خواهد آورد.
توجه :این فایل را تا پایان بخوانید زیرا اطالعاتی در آن نهفته است که آینده شما
را در بورس رقم میزند.
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بطور کلی برای سرمایه گذاری در بورس
موفق ،باید گام های زیر را طی کنید:
گام اول :دریافت کد معامالتی (کدبورسی)
گام دوم :یادگیری مفاهیم اولیه و الفبای بورس
گام سوم :یادگیری روشهای تحلیل سهام و اصول سرمایه گذاری در بورس (اصول تشخیص
زمان خریدوفروش سهام و کسب سود در بازار که توسط بستههای آموزشی بورسینس آموزش
داده میشود)
در صفحات بعدی ،گامهای فوق را به ترتیب و بصورت مفصل شرح میدهیم .گا م دوم و سوم
بسیار مهمتر از گام اول است ،بنابراین دقت بیشتری برای مطالعه آن به خرج دهید.

گام اول :دریافت کد معامالتی (کدبورسی)
این گام ،آسانترین گام در بین سه گامی است که برای سرمایهگذاری در بورس باید انجام دهید.
برای معامله در بازار بورس شما نیاز به یک کارگزار رسمی و کدمعامالتی دارید .کارگزار در واقع
واسط بین شما و بازار بورس میباشد و معامالت سهام توسط کارگزار انجام میشود.
کد معامالتی نیز نشاندهنده هویت شما در بورس تهران میباشد و شما با کدمعامالتی شناخته
میشوید .دهها کارگزاری مختلف وجود دارد و میتوانید برای گرفتن کد سهامداری به یکی از
کارگزاریها در شهر خودتان مراجعه کنید .اگر در شهرتان هیچ کارگزاری وجود ندارد ،جای
نگرانی نیست .امکان افتتاح حساب غیرحضوری نیز وجود دارد.
پس از ثبت نام ،به طور معمول حداکثر پس از  7روز کد معامالتی برای شما ارسال میشود و
میتوانید خرید و فروش سهام را انجام دهید.
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روش ثبت نام قدمبهقدم در کارگزاری را در لینک زیر بخوانید
کلیک کنید https://www.bourseiness.com/brokerage-signup :
آیا میتوانم بدون نیاز به کارگزاری ،خرید و فروش انجام دهم؟
خیر ،همه افراد برای انجام معامالت در بورس باید از طریق کارگزاریها اقدام کنند.
پس خرید و فروش سهام صرفا از طریق شرکتهای کارگزاری و به یکی از روشهای زیر انجام
میگیرد:
 مراجعه حضوری به کارگزاری و ارائه سفارش خرید یا فروش سفارش تلفنی به کارگزاری ،برای خرید یا فروش سهام سفارش اینترنتی به کارگزاری ،برای خرید یا فروش سهام خرید یا فروش مستقیم سهام توسط خود فرد ،از طریق سایت معامالت آنالین (برخط)بنابراین برای خرید و فروش سهام ،نیازی نیست به تاالر بورس یا کارگزاری مراجعه کنید.
کارگزاریها سیستم معامالت انالین را دارند .در سیستم معامالتی آنالین که بهترین روش
معامالت است ،خرید و فروش آنی و لحظهای سهام امکان پذیر است.
به این معنی که شما به محض وارد کردن سفارش ،خرید یا فروش در همان لحظه انجام میشود
و نیازی به انجام کار از طریق کارگزاری نیست .البته در هر حال این کارگزار است که واسط بین
شما و بورس میباشد ولی خرید و فروش اتوماتیک شده و دخالت انسانی در آن وجود ندارد.
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مزایای معامالت آنالین سهام
 سرعت عمل در تصمیمگیری کاهش اختالفات بین سرمایهگذار و کارگزار و کاهش اشتباهات امنیت باالی معامالت آنالین نقل و انتقال الکترونیک پول عدم محدودیت زمانی و مکانی برای سرمایهگذارینحوه معامالت آنالین سهام و خرید و فروش سهم خیلی ساده و پیش پا افتاده است و حتی
افرادی که در زمینه اینترنت دانش اندکی دارند میتوانند خرید و فروش سهام را از طریق
سیستمهای آنالین انجام دهند.
مشاهده راهنمای خرید و فروش آنالین سهام

سواالت متداول درباره کارگزاریها
من جهت دریافت کدمعامالتی امکان مراجعه حضوری به کارگزاری را ندارم،
تکلیف چیست؟
شما میتوانید با مراجعه به سایت کارگزار ،فرمهای ثبتنام غیرحضوری را ارسال نمایید .پس از
اینکار با شما تماس گرفته میشود و مراحل بعدی خدمت شما ارائه میگردد.
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آیا کارگزار یا نمایندهی صندوق سرمایهگذاری ،میتواند منبعی مناسب برای
کسب اطالعات باشد؟
بله ،آنها میتوانند در دادن اطالعات به شما کمک کرده و دربارهی این اطالعات ،درصورت
لزوم ،به شما توضیح دهند.
آیا کارگزاری که بورسینس معرفی میکند با اعتبار است و اطمینان دارد؟
بله این کارگزاری از برترین شرکتهای کارگزاری در ایران است .روی کارگزاریها نظارت دقیقی
از طرف سازمان بورس انجام میشود.
آیا میتوان به کارگزار اعتماد کرد و به ایشان اختیار خرید و فروش و یا معاوضه
سهام را به ایشان داد؟
بله  ،این امکان وجود دارد که به آن سبدگردانی می گویند .شما می توانید با کارگزار قرارداد ببندید
و سرمایه خود را به کارگزار بسپارید تا برای شما خرید و فروش انجام دهد.
سبدگردانی هم قوانین و مقررات و تعرفههای مخصوص به خود را دارد که درباره این موضوع
میتوانید با ما تماس بگیرید:

http://www.bourseiness.com/contacts

حد و مرز کارگزار تا چه حدی است و آیا یک کارگزار میتواند سهامی که خریداری
شده را بدون اطالع معاملهگر بفروشد؟
کارگزار به دستورات معاملهگر عمل میکند و نمیتواند بدون موافقت معاملهگر سهامی را که
خریدهاید بفروشد یا اینکه نمیتواند سهامی را بدون اینکه درخواست کرده باشید برای شما بخرد.
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برای خرید سهام باید پول را به حساب چه کسی واریز کنم؟ به حساب شرکت یا
کارگزار؟
وجه خرید سهام را باید به کارگزار بپردازید .در سیستم معامالت آنالین که کارگزاری در اختیار
شما قرار میدهد ،امکان اضافه کردن وجه به صورت اینترنتی وجود دارد .همچنین شماره
حسابها و فرم ثبت واریزی در سیستم آنالین تعریف شده است.
پس از اینکه یک سهم را خریدم ،میتوانم آنرا در همان روز بفروشم؟
بله این امکان وجود دارد که در ساعات معامالتی ( 9صبح تا  )12.30معامالت سهام را بارها و
بارها انجام دهید.
در سیستم معامالت آنالین آیا امکان مشاهده واریزیها و برداشتها و سهام
خریداری شده وجود دارد؟
بله .غیر از لیست واریزیها ،برداشتها و لیست سهام خریداری شده ،امکان مشاهده لیست
معامالت و بسیاری از جزییات دیگر نیز موجود دارد.
سایر امکانات سیستمهای معامالت آنالین عبارتند از  :امکان درخواست واریز وجه  ،انتقال آنی
وجه از طریق درگاه بانک به حساب کارگزار  ،پرتفوی مجازی (برای مدیریت سبد) و...
هزینه خرید و فروش سهام در بورس چقدر است؟
مبلغ کارمزدی که خریدار برای سفارشهای خرید میپردازد جمعا ( 0.5نیم درصد) از مبلغ
خرید میباشد.
برای سفارشهای فروش ،عالوه بر کارمزد کارگزار ( 0.5نیم درصد) نیز بابت مالیات دریافت
میشود .بنابراین جمع کارمزد فروش به ( 1.05یک و پنج صدم درصد) میرسد.
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گام دوم :یادگیری مفاهیم اولیه و الفبای بورس
وقتی امروز ارزش مشخصی را فدا میکنیم تا در آینده در قبال آن بازدهی مشخصی را به دست
آوریم ،سرمایهگذاری کردهایم .به عنوان مثال ،وقتی وجهی را بابت خرید سهام پرداخت میکنیم
با این امید که در آینده سود مشخصی را دریافت داریم ،سرمایهگذاری کردهایم.
برای سرمایهگذاری موفق نیز باید یکسری مفاهیم و اصطالحات را بشناسیم و دانش کافی برای
انتخاب سرمایه گذاری هوشمندانه را بدست آوریم.
گذاری میزان معینی پول در
سرمایهگذاری هوشمندانه یعنی تصمیمگیری آگاهانه برای سرمایه
ِ ً
یک فرصت صحیح و حساب شده ،به گونهای که فرد سرمایهگذار ،شخصا و از نزدیک ،بر
نحوهی سرمایهگذاری خود نظارت کرده و از سرمایهی خود محافظت کند تا بدین ترتیب ،در یک
دورهی زمانی مشخص ،بتواند به بازده مطلوب دست یابد.
حداقل اطالعات و مهارت الزم برای سرمایهگذاری توأم با موفقیت
برای سرمایهگذاری توأم با موفقیت اطالعات زیر الزم است:
 .1اهداف سرمایهگذاری کوتاهمدت یا بلندمدت خود را مشخص نمایید.
 .2موضوعات سرمایهگذاری و محلهای آن را مشخص کنید.
 .3قدرت تحمل خود را از میزان زیان احتمالی ،و نیز میزان تمایل خود را از سود مورد انتظار
مشخص کنید.
 .4راههای تنوعبخشی و سرمایهگذاری خود را با توجه به مبالغی که برای سرمایهگذاری در نظر
گرفتهاید بررسی نمایید.
ً
 .5از میزان نقدشوندگی سرمایهگذاری خود قبال آگاهی کسب کنید.
 .6از نحوهی سرمایهگذاری (پرداخت پول) و نحوهی دریافت عایدی و منافع آن آگاه باشید.
 .7از راهنمایی مشاوران ،آگاهان و خبرگان مرتبط غفلت نکنید.
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من سرمایه بسیار کمی دارم آیا باز هم میتوانم در بورس سرمایهگذاری کنم؟
در بورس امکان سرمایهگذاری برای همه با هر نوع سرمایهای وجود دارد.شروع سرمایهگذاری
در بورس آسان است .اطالعات مربوط به سرمایهگذاری شما به طور مرتب در دسترستان قرار
دارد .امکان نقدشدن سرمایهی شما بسیار سریع است .امکان تغییر و جابه جایی شما فراهم
است و موارد بسیاری که برای هر تازهوارد میتواند هم جنبهی آموزش و هم جنبهی کسب تجربه
داشته باشد.
البته در بورس هر کس متناسب با اطالعات و توانش میتواند دامنهی فعالیتش را گسترش دهد.
آیا سرمایهگذاری ،همیشه با ریسک همراه است؟
ریسک ،در واقع امکان شکست در سرمایهگذاری است .شما به عنوان یک سرمایهگذار ،نمیتوانید
امکان شکست را به طور کامل حذف کنید ،اما میتوانید آن را به نفع خود مدیریت کنید .به این
معنا که با محاسبهی دقیق ریسک در هنگام سرمایهگذاری ،به جای آن که سرمایهی خود را
ازدست بدهید ،از منافع حاصل از سرمایهگذاری بهرهمند شوید.
میزان ریسک در سرمایهگذاریهای مختلف ،متفاوت است .به طور کلی ،سرمایهگذاریهایی
که بازده بالقوهی بیشتری دارند ،ریسک باالتری هم دارند .برای مثال ،سرمایهگذاری مستقیم
در سهام (از طریق مراجعه به کارگزاری و خرید سهم) در مقایسه با سرمایهگذاری در صندوق
سرمایهگذاری مشترک ،ریسک بیشتری دارد..
بورس اوراق بهادار چیست؟
شاید این سوال برای برخی پیش آید و برای کسانی که هنوز مفهوم بورس برایشان ناآشناست این
قسمت را توضیج دادهایم.
برای هـر کاالیی معموال یک بازار وجود دارد ،بازار خودرو ،بازار سیمان ،بازار طال و ...بعضی از
بازارها سنتی اند و خاطره انگیزند ،بعضی هم پیشرفتـه و امروزی .اما همه بازارها ،یک ویژگی
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مشتـرک دارند :آنهم اینکه در آنها ،کاالها یا به عبارت دیگر ،دارایی های مختلف خرید و فروش
میشود.
پس مشخص شد که در تعریف کلی ،بازار ،محل خرید و فروش دارایـی است .اما دارایی چه
انواعی دارد .در یک طبقه بندی کلی ،دارایی به دو نوع دارایی واقعی و دارایی مالی تقسیم بندی
می شود.
اجازه بدهید با یک مثال ،در این باره توضیح دهیم .خودرو یک دارایی واقعی یا مشهود است ،اما
سهام کارخانه خودروسازی ،یک دارایی مالـی است ،یا مثال سیمان یک دارایی واقعی است ،اما
سهام کارخانه سیمان سازی یک دارایی مالی.
بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که به دارایی واقعی ،دارایی مشهود و به دارایی مالی ،دارایی
نامشهود یا کاغذی هم گفتـه می شود.
حاال که با تعریف دارایی های مالـی اشنا شدید ،به سراغ مفهوم بورس می رویم.
بورس بازاری است که در آن ،انواع دارایی های مالی خرید و فروش می شود .دارایی هایی مثل
سهام شرکت بزرگ و سودآْور از صنایع مختلف و متنوع مثل خودروسازی ،سیمان ،مخابرات،
بانک و .....این بازار هم قانونی است ،هم مطمئن ،هم پیشرفته و هم سودآور.
افرادی که ازطریق بورس ،سهام شرکتها را می خرند یا در واقع در بورس سرمایه گذاری می
کنند ،به نسبت سهامی که خریده اند ،در منافع ان شرکت سهیم خواهند شد و چون اغلب
شرکت های بزرگ و معتبر در بورس پذیرفته می شود ،بنابراین احتمال کسب سود هم در بورس
بیشتر است.
البته برای انتخاب سهام شرکت ها باید به نکات مهمی توجه داشت که در صفحات بعدی ،به
آنها اشاره خواهیم کرد .نکته دیگر اینکه در بورس ،صرفا سهام شرکت ها خرید و فروش نمی
شود ،بلکه سایر انواع اوراق بهادار مثل اوراق مشارکت نیز داد و ستد میشود که در برنامه های
اینده به تفصیل درباره آنها توضیح خواهیم داد.
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تفاوت بازارهای پایه و اول و دوم در بورس چیست؟
نوع شرکت ها و اوراق بهاداری که در هر یک از این بازارها معامله می شوند ،متفاوت است و
شرکت های مختلف بر اساس شرایطی که داشته باشند می توانند در یکی از این بازارها ثبت
شوند .همچنین در بعضی موارد الزامات لیست شدن و نیز مقررات مربوط به هر یک از این
بازارها متفاوت است.
برای سرمایهگذاران عادی مثل من و شما ،این بازارها تفاوتی با هم ندارند.
اوراق بهادار چیست؟
هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا
منفعت آن باشد.
تفاوت سازمان بورس و شرکت بورس در چیست؟
سازمان بورس کلیه فعالیتهایی که در بازار سرمایه انجام میشود را تحت نظارت دارد و شرکت
بورس زیر نظر سازمان بورس کلیه فعالیتهای اجرایی مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار را
انجام میدهد.
بازار فرابورس چیست و چه تفاوتی با بازار بورس دارد؟
فرابورس ایران همچون دو بورس فعال کشور – بورس اوراق بهادار و بورس کاال -با مجوز شورای
عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد .برای معاملهگران
و سرمایهگذاران ،این بازار تفاوت چندانی با بازار بورس ندارد و با یک کدمعامالتی ،میتوان در
هردوی این بازارها به خرید و فروش پرداخت.
ورود به بازارهای فرابورس برای شرکتها از شرایط و الزامات کمتری برخوردار بوده و ورود
شرکتها به این بازار آسانتر است.
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شاخص کل بورس چیست؟
شاخص ،در مفهوم کلي ،معياري است که براساس آن ميتوان چيـزي را تشخيص داد .در
بورس هم ،شاخصها ،در واقع معيارهاي مهمي هستند که با بررسي و تحليل آنها ،ميتوان
وضعيت گذشته و حال بورس را از جنبههاي مختلف ،ارزيابي و حتي روند آينده بورس را پيشبيني
کرد .بنابراين ،طبيعتا باتوجه به نقش بسيار مهمي که شاخصهاي بورس ،در تصميمگيري
سرمايهگذاران ايفا ميکنند ،نوسانات شاخصها نيز براي سرمايهگذاران بسيار حائز اهميت است.
شاخص کـل که به آن شاخص قيمت و بازده نقدي هم ميگويند ،بيانگر سطح عمومي قيمت و
سود سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس است ،به بيان سادهتر« ،تغييرات شاخص کل در
واقع بيانگر ميانگين بازدهي سرمايهگذاران در بورس است».
الزم است در اين خصوص مقداري توضيح دهيم .اگر به خاطر داشته باشيد ،در برنامههاي
گذشته گفتيم که بازدهي سرمايهگذاران در بورس از دو طريق بدست ميآيد .اول دريافت سود
نقدي ساليانه و دوم ،تغيير قيمت سهم در طول دوره سرمايهگذاري.
براي مثال ،فردي را درنظر بگيريد که سهام شرکت الف را در ابتداي سال ،با قيمت  150تومان
خريداري ميکند .اگر قيمت سهام اين فرد در پايان سال ،به  180تومان افزايش يابد و شرکت،
در پايان سال نيز  15تومان به عنوان سود نقدي ،به ازاي هر سهم توزيـع کند ،اين فرد مجموعا
 45تومان سود از محل افزايش قيمت سهم و دريافت سود نقدي بدست آورده است و بنابراين،
بازدهي وي در پايان سال 30 ،درصد خواهد بود ،زيرا سرمايه وي از  150تومان به  195تومان
افزايش يافته است.
تغييرات شاخص کل نيز دقيقا بيانگر ميانگين بازدهي بورس است ،بنابراين ،اگر به عنوان مثال،
شاخص کل بورس در ابتداي سال 20 ،هزار واحد باشد و در پايان سال ،با  10هزار واحد
افزايش ،به  30هزار واحد برسد ،به اين معناست که ميانگين بازدهي بورس از محل افزايش
قيمت سهام شرکتها و تقسيم سود نقدي بين سرمايهگذاران در آن سال 50 ،درصد بوده است:
(ميزان رشد شاخص در طول سال) 20000 × 50 = 10000
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آیا میتوان به فعالیت در بورس به عنوان یک شغل نگاه کرد؟

بله ،در صورتی که در ابتدا از سرمایه های مازاد خود استفاده نمائید و قادر به تحلیل گزارشهای
مالی باشید و اخبار روز بازار سرمایه را پیگیری نمائید ،این امکان وجود دارد .اما به شما توصیه
میکنیم تا زمانی که در بازار بورس حرفهای نشدهاید به هیچ وجه شغل اصلی خودتان را رها
نکنید.
مدت زمان حرفهای شدن در بازار بورس بستگی به میزان سرمایه شما ،مهارتتان ،سرعت
یادگیری و تالش و پشتکار شما دارد.
بورس جای سرمایه گذاری بلند مدت می باشد یا مثال میتوان امروز سهام خرید
و فردا آنرا فروخت ؟
بورس مکانی جهت سرمایه گذاری بلند مدت و نیز کوتاه مدت می باشد.
در صورتی که شخصی قادر به انجام تحلیل های مالی باشد (تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال)
امکان سرمایه گذاری کوتاه مدت و خرید و فروش مداوم برای این افراد وجود دارد ،در غیر
اینصورت با توجه به اینکه شرکت های بورسی معموال شرکتهای بزرگی هستند و طبیعتا کارها
و پروژههای که در دست انجام دارند کالن و بسیار بزرگ خواهد بود ،پس سود پروژههای بزرگ
در کوتاه مدت به دست نمیآید و در بلندمدت حاصل می شود.
خریدوفروش سهام در بورس را در کجا باید ببینیم؟
معامالت سهام را میتوانید بصورت آنالین از ساعت  9تا  12.30دقیقه روزهای شنبه تا چهارشنبه
در سایت
www.tsetmc.com
مشاهده کنید.
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معامالت بورس در چه ساعاتی و چه روزهایی انجام میشود؟
معامالت سهام در بازار بورس از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  9صبح تا  12.30انجام میشود.
البته از ساعت  8.30تا  9صبح نیز امکان سفارشگذاری وجود دارد .بازار بورس در روزهای
تعطیل رسمی ،تعطیل است.
منظور از سهم شرکت یا سهام چیست؟
هر شرکت سهامی به قسمتهایی مساوی تقسیم میشود که به هر یک از این قسمتها یک سهم
گفته میشود .وقتی که شما یک سهم از شرکت خریداری میکنید در فعالیتها ،و سود و زیان ان
شرکت شریک میشوید و سهامدار آن شرکت خواهید بود.
ورقه سهم چیست؟
ورقه سهم سند قابل معاملهای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت
سهامی دارد و اطالعات مهمی از قبیل نام شرکت ،شماره ثبت ،نام و مشخصات دارنده سهام و
مبلغ اسمی سهم بر روی آن نوشته شده است.
چرا قیمت سهام کاهش یا افزایش مییابد؟
قیمت سهام هر لحظه و بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر است .اگر تعداد
فروشندگان یک سهم از تعداد خریداران آن بیشتر باشد ،یعنی عرضه یک سهم برای فروش
بیش از میزان تقاضای آن برای خرید باشد ،قیمت آن سهم کاهش مییابد و برعکس.
برای تشریح رفتاری که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام میانجامد و سبب میشود برخی
خواهان یا خریدار یک سهم شوند و برخی دیگر رویگردان یا فروشنده آن باشند ،نظریههای
مختلفی شکل گرفته است .برخی معتقدند ،اصلیترین عامل شکلدهنده قیمت سهم شرکت
نظر سرمایهگذاران در مورد ارزش واقعی آن شرکت است.
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در این راستا ،کاهش قیمت سهام میتواند در اثر عوامل درونی و برونی مختلفی اعم از امور مالی
شرکت و مسایل کالن سیاسی و اقتصادی جهان ،کشور و صنعتی باشد که شرکت در آن فعالیت
میکند.
همچنین ،در اکثر مواقعی که شرکتها به سهامداران سود پرداخت میکنند یا سرمایه شرکت
ً
را افزایش میدهند قیمت سهام کاهش مییابد و این کاهش قیمت کامال طبیعی است .چرا
ً
که مثال در زمان افزایش سرمایه ،تعداد سهام افراد به همان میزان که سرمایه شرکت افزایش
مییابد زیاد میشود و افزایش تعداد سهام تا حدودی کاهش قیمت را جبران میکند.
آیا راهی وجود دارد که بدانیم دقیقا چه سهمی رشد میکند؟
تشخیص دقیق و  100درصدی سهام سودآور هیچوقت ممکن نیست .چون قیمت سهم براساس
عرضه و تقاضا باال و پایین میشود و چون افراد بسیار زیادی در لحظه در بورس در حال معامله
هستند ،نمیتوان رفتار همه آنها را پیش بینی کرد.
اما پس از عرضه اولیه یک سهام ،احتمال بسیار زیادی وجود دارد که آن سهم رشد مناسبی
داشته باشد.
عرضه عمومی سهام یک شرکت در بازار بورس یا فرابورس که با اهدافی مانند تامین سرمایه
و منابع مالی ،افزایش عمق بازار بورس  ،پاسخگویی به تقاضای بازار و  ...صورت میگیرد ،به
عرضه اولیه معروف است.
برای اطالعات بیشتر درباره نحوه ورود به بورس و خرید عرضه اولیه اینجا کلیک کنید
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اطالعات قیمت سهام شرکتها و سایر اطالعات مالی را از کجا باید بدست
آوریم؟
عمده اطالعات را میتوانید از سایتهای زیر که سایتهای رسمی سازمان بورس میباشند
بدست آورید.
در سایت کدال با آدرس  www.codal.irمیتوانید اطالعیهها ،صورتهای مالی ،آگهی مجمع
و سایر اطالعاتی که شرکتها منتشر مینمایند را مشاهده کنید.
در سایت مدیریت فناوری بورس با آدرس  www.tsetmc.comنیز میتوانید اطالعات کاملی از
سهام شرکت مانند قیمت سهام ،تعداد سهام ،سهامداران عمده ،تاریخچه خریدها و فروشها و
 ...را مشاهده کنید .همچنین از ساعت  9تا  12.30میتوانید روند معامالت سهام موردنظر را
ببینید.
ادامه گام دوم ورود به بورس و یادگیری نحوه کسب سود

گام سوم :یادگیری روشهای تحلیل سهام و اصول سرمایه
گذاری در بورس
برای کلیه افرادی که قصد سرمایهگذاری در بورس را دارند ،این سواالت پیش میآید که زمان
مناسب برای خرید و فروش سهام را چطور باید پیدا کرد؟ چه مقدار از سرمایه را باید درگیر هر
معامله کرد؟ مدیریت سرمایه را چگونه باید انجام داد؟
جواب ساده این است که باید سهم موردنظر را تحلیل و بررسی کنید تا بتوانید تشخیص دهید
زمان معامله است یا نه .و غیر از این ،باید مدیریت سرمایه را نیز فرابگیرید تا بدانید در هرمعامله
چقدر میتوانید ریسک کنید و چقدر از سرمایه را باید وارد بازار نمایید و ابهاماتی از این قبیل....
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اما در مورد تحلیل ،دو روش تحلیل پرطرفدار که معاملهگرها با استفاده از آن ،سهام را مورد
بررسی قرار میدهند تحلیل تکنیکال و بنیادی است.
در تحلیل تکنیکال ،فقط نمودار قیمتها و حجم معامالت بررسی میشود و معاملهگر با توجه به
اصول این نوع تحلیل که اکثرا پایه و اساس روانشناسی دارد ،زمان مناسب برای خرید یا فروش
سهم را بصورت تقریبی تشخیص میدهد.
در تحلیل بنیادی ،اطالعات و صورتهای مالی شرکت ،وضعیت سودآوری ،تولیدات و مواد اولیه
مصرفی شرکت و سایر اطالعاتی که گزارشهای مالی شرکت منتشر میشود را بررسی میکند.
تحلیلگر بنیادی با محاسبات خود به ارزش ذاتی سهام یک شرکت دست پیدا میکند و با مقایسه
ارزش ذاتی با قیمت فعلی ،تشخیص میدهد که این سهم بیشتر از ارزش ذاتی است یا نه.
اگر قیمت سهم بیش از ارزش ذاتی باشد ،تحلیلگر بنیادی میگوید برای خرید مناسب نیست و
فروش سهم ،گزینه عاقالنهتری است ولی اگر تشخیص دهد که سهم موردنظر کمتر از ارزش
ذاتی قیمتگذاری شده است ،آنرا برای خرید مناسب میداند.
هرکدام از دونوع تحلیل فوق ،مزایا و معایب مربوط به خودشان را دارند .اما به دلیل اینکه
تحلیل بنیادی ،نیازمند اطالعات بیشتر و مطالعه خیلی بیشتری میباشد ،اکثر معاملهگران
ترجیح میدهند با استفاده از تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار اقدام به خرید و فروش و کسب
سود نمایند.
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برای ادامه آموزش بورس با سایت بورسینس همراه باشید:
 - 1روش دریافت کدمعامالتی (کدسهامداری) :

http://www.bourseiness.com/brokerage-signup

 - 2یادگیری مفاهیم اولیه ،موارد الزم برای زیان نکردن و کسب سود:

http://market.bourseiness.com/product/stock-exchange-learning-vip/

 - 3نحوه تحلیل سهام با تحلیل تکنیکال ،برای انتخاب سهام مناسب:

http://market.bourseiness.com/product/technical-analysis-in-14-days/
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االن برای شروع فعالیت در بورس چکار کنیم؟
همین االن با کلیک روی لینک زیر ،روش دریافت کد بورسی را بخوانید .این اولین قدم ضروری
و الزم است .این مورد را انجام دهید و سپس قدمهای دیگر را بردارید
https://www.bourseiness.com/brokerage-signup
قدم  - 2یادگیری مفاهیم اولیه ،موارد الزم برای زیان نکردن و کسب سود:

http://market.bourseiness.com/product/stock-exchange-learning-vip/

قدم  - 3نحوه تحلیل سهام با تحلیل تکنیکال ،برای انتخاب سهام مناسب:

http://market.bourseiness.com/product/technical-analysis-in-14-days/

سایت بورسینس با آدرس  www.bourseiness.comآماده است تا در زمینه موفقیت در
بورس به شما کمک کند .منابع آموزشی بسیاری در سایت وجود دارد که قطعا در راه پیشرفت به
شما یاری میرساند.
در کانال تلگرام عضو شوید و عالی ترین محتوای آموزشی را دریافت کنید

سایت بورسینس /http://www.bourseiness.com :
کانال تلگرام بورسینس http://t.me/bourseiness :

موفق و سربلند باشید.
حامد ثقفی
منابع و ماخذ اصلی seo.ir - irvex.ir - irbourse.com - sena.ir :و سایر
وبسایتها
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