بــه آمــوزش کاربــردی و مقدماتــی بــورس خــوش
آمدیــد.

شما هم دوست دارید:
•از ســرمایهتان حتــی اگــر  1میلیــون ناموت اســت،
ســود کســب کنید؟

•یــک ســرمایهگذاری بــا نقدشــوندگی بــاال انجــام
د هید ؟

•از هرجــای دنیــا کــه هســتید فقــط بــا اینترنــت
و داشــتن یــک موبایــل یــا لپتــاپ معاملــه
کنیــد و ســرمایهتان را رشــد دهیــد؟

•در طوالنیمــدت ثروتتــان را افزایــش دهیــد
و بــرای همیشــه نگرانــی از بابــت پــول نداشــته
باشــید؟

بورس همه این ویژگیها را دارد!
در بــورس پتانســیل کســب ثروتــی بــزرگ نهفتــه اســت ولــی داشــتن پتانســیل بــه معنــای ایــن

نیســت کــه همــه در بــورس ثروتمنــد میشــود.

حقیقــت ایــن اســت افــراد زیــادی در بــورس ضــرر میکننــد ولــی ایــن باعــث نمیشــود بــورس را

نادیــده بگیریــم.

بــورس ارزش یادگیــری دارد ،زیــرا بــا ورود بــه دنیــای بــورس ،گذشــته از اینکــه میتوانیــد ســود بیشــتری

از بانــک بدســت آوریــد ،دانــش و هــوش مالــی شــما رشــد میکنــد.

مهمتریــن توصیــهای کــه میتوانیــم در خصــوص بــورس بکنیــم ایــن اســت :بــورس را فــرا بگیریــد و

دنبــال کنیــد .فرصتهــای ســودآوری زیــادی در ایــن بــازار وجــود خواهــد داشــت و بایــد از آنهــا بــرای
رشــد پولتــان اســتفاده کنیــد.

هدف ما در این فایل ،آموزش سریع و مقدماتی برای سرمایهگذاری 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 میتوانیــد آنهــا را بخوانیــد.
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هرجــا نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر وجــود داشــت ،میتوانیــد روی لینــک جزییــات کلیــک کنیــد و جزییــات
بیشــتر آنــرا مطالعــه کنیــد.

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

          در بورس دقیقا چه کاری انجام میشود؟
برخــی هنــوز تصــور درســتی از بــورس ندارنــد .ممکــن اســت افــرادی بــه دلیــل آشــنایی اطرافیانشــان

از ایــن بــازار اطالعــات جزئــی داشــته باشــند.

وقتــی کلمــه «بــورس» بــه میــان میآیــد ،منظــور اغلــب

افــراد همــان بــورس ســهام اســت .در بــورس اوراق بهــادار،
داراییهــای مالــی دیگــری نیــز معاملــه میشــود ماننــد
اوراق قرضــه ،اختیــار معاملــه ،صندوقهــای ســرمایهگذاری

قابــل معاملــه و...

امــا هــدف مــا در ایــن آمــوزش ،تمرکــز بــر بــورس ســهام
اســت .بنابرایــن وقتــی صحبــت از بــورس شــد ،منظــور مــا

ســهام یــک شــرکت ســودآور،
بــه دلیــل پتانســیل رشــد،
نقدشــوندگی بــاال و دارا بــودن
بــازاری شــفاف بــرای معاملــه،
از بهتریــن داراییهــای مولــدی
اســت کــه یــک شــخص
میتوانــد داشــته باشــد.

فرابــورس و بــورس تهــران اســت کــه ســهام شــرکتها در
ایــن بازارهــا معاملــه میشــود.

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

میکنیــم.

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
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          اما سهام چیست؟
اگــر یــک شــرکت را یــک زمیــن زراعــی بــزرگ در نظــر بگیریــم ،هــر ســهم را میتــوان بــه یــک تکــه از
ایــن زمیــن تشــبیه کــرد.

خریــد ســهام یعنــی اینکــه یــک بخــش از یــک دارایــی بــزرگ را خریــداری کردهایــد و ســودی کــه

ســالیانه از ایــن دارایــی بدســت میآیــد متناســب بــا دارایــی هــر فــرد میتوانــد بــه او تعلــق بگیــرد.
ایــن ســادهترین تعریفــی اســت کــه میتــوان بــرای ســهام ارائــه داد.

بســیاری از معاملهگــران در بــورس همیــن مفهــوم را بــه درســتی درک نکردهایــد یــا اینکــه فرامــوش

میکننــد داشــتن ســهام بــه معنــای مالکیــت بخشــی از شــرکت اســت .بــه همیــن دلیــل اســت کــه

ســهام قــرار نیســت یکشــبه
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.

افــراد زیــادی بــا ســهام ،رفتــاری مشــابه بلیــط بختآزمایــی
دارنــد کــه قــرار اســت آنهــا را یکشــبه پولــدار کنــد.

ســهام بیــش از یــک اســم یــا برگــه کاغــذ اســت .داشــتن

ســهام در یــک شــرکت یعنــی اینکــه شــما مالــک بخشــی از
تجهیــزات ،مــواد اولیــه ،ســاختمان و ســایر داراییهــای آن
شــرکت هســتید.

بنابرایــن همیشــه وقتــی کلمــه ســهام بــه گوشتــان خــورد بایــد چنیــن تعریفــی در ذهــن شــما شــکل

بگیــرد.

در بــورس فقــط ســهام شــرکتهای ســهامی عــام کــه دارای شــرایط خــاص و موردپذیــرش بــورس

هســتند پذیرفتــه و معاملــه میشــود .هــر شــرکتی نمیتوانــد ســهام خــود را در بــورس عرضــه کنــد.
یــک شــرکت ممکــن اســت بــه میلیاردهــا بخــش کوچــک و بــه عبارتــی میلیاردهــا ســهم تقســیم شــده
باشــد .شــما میتوانیــد 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
حــال وقتــی صحبــت از ســرمایه الزم بــرای بــورس میشــود بهتــر اســت توضیحــات بیشــتری ارائــه

دهیــم.
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          سرمایه الزم برای ورود به بورس
ســهام شــرکتها قیمتهــای مختلفــی دارنــد .ممکــن اســت ســهام یــک شــرکت  250ناموت قیمــت

داشــته باشــد و شــرکت دیگــری  4500ناموت!

ایــن قیمتهــا در کوتاهمــدت براســاس عرضــه و تقاضــا مشــخص میشــود (قیمــت بــازار) ولــی در

بلندمــدت ،قیمــت ســهام بــه ســودآوری شــرکت وابســته اســت .اگــر ســود شــرکت رشــد کنــد ،قیمــت
ســهام آن نیــز بــاال م ـیرود.

وقتــی صحبــت از ســرمایه الزم بــرای خریــد ســهام میشــود ،منظــور مــا کل پولــی اســت کــه بــرای
خریــد  Xتعــداد ســهم بایــد پرداخــت شــود.

ســالها پیــش امــکان خریــد حتــی  1برگــه ســهم در معامــات

آنالیــن وجــود داشــت امــا ایــن موضــوع بــرای ســازمان
بــورس دردســر ســاز شــده بــود و افــرادی بودنــد کــه بــا

ارســال ســفارش  1ســهم ،باعــث کنــدی ســرورها و مشــکالت

دیگــر میشــدند.

بــه همیــن دلیــل ســازمان بــورس تصمیــم گرفــت حداقــل

حتــی بــا مبالــغ ناچیــزی
ماننــد  100هــزارناموت نیــز
میتوانیــد ســهام بخریــد
ولــی بــا ایــن مبالــغ
انتظــار ســودآوری چندانــی
نمیتــوان داشــت.

خریــد ســهام را  100هــزار ناموت قــرار دهــد .بطــور مثــال اگــر

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

ایــن  100هــزار ناموت حداقــل مقــدار بــرای یــک ســفارش خریــد یــا فــروش اســت .شــما میتوانیــد بطــور

نامحــدود ســفارش ارســال کنیــد ولــی حداکثــر تعــداد ســهام در هــر ســفارش؛ محــدود بــه  50هــزار یــا
 100هــزار ســهم اســت .

نکته :روش ارسال سفارش و معامالت آنالین سهام را در این صفحه میتوانید بخوانید.
بنابراین:

•حداقل مبلغ هر سفارش 100 :هزارناموت (چه بخواهید بخرید و چه بفروشید)

•حداکثــر حجــم هــر ســفارش محــدود اســت ولــی میتــوان بطــور مثــال  10ســفارش  50هــزار ســهمی
ارســال کرد

اینهــا قوانیــن معمــول در معامــات آنالیــن اســت کــه افــرادی مثــل
مــن و شــما بــه آن دسترســی داریــم امــا ایســتگاههای معامالتــی

کــه معاملهگــران کارگزار یهــا بــا آن سفارشــات را ارســال میکننــد

محدودیتهــای خاصــی ندارنــد.
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           سرمایه مناسب برای بورس
حداقل سرمایه را گفتیم اما چه میزان سرمایهای را میتوان 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  100میلیــون ناموت ســهام میخــرد ،اگــر  10درصــد ســود یــا  10درصــد زیــان کنــد  10میلیــون
ناموت ســود یــا زیــان خواهــد داشــت.

از ســمت دیگــر کســی کــه  1میلیــون ناموت ســهام خریــده اگــر  10درصــد ســود یــا  10درصــد زیــان کنــد

فقــط  100هــزار ناموت ســود یــا زیــان خواهــد داشــت.

بطــور کلــی بــرای اینکــه شــخص وارد معامــات شــود و رفتــه رفتــه دانــش و تجربـهاش را بــاال ببــرد بهتــر

هرگــز بــا پولــی کــه قــرض
گرفتهایــد ســهام نخریــد،
فقــط بایــد بــا ســرمایهای
کــه بــرای خودتــان اســت و
تــا مدتهــا بــه آن نیــازی
نداریــد وارد بــازار شــوید.

اســت کل ســرمایهاش را وارد بــورس نکنــد.

تعییــن رقــم اولیــه بیشــتر بــه شــرایط مالــی و میــزان
ریســکپذیری شــخص بســتگی دارد .بــه عنــوان یــک اصــل

کلــی گفتــه میشــود نبایــد بیــش از  1درصــد از ســرمایه را در

هــر معاملــه ریســک کنیــد.

بنابرایــن اگــر ریســک کاهــش قیمــت یــک ســهام  10درصــد
اســت ،اگــر  100میلیــون ناموت ســرمایه داشــته باشــید بایــد

حداکثــر  10میلیــون را صــرف آن معاملــه کنیــد .بــه ایــن ترتیب

اگــر معاملــه وارد ضــرر شــد و بــه حدضــرر شــما رســید فقــط  1میلیــون ناموت ضــرر خواهیــد کــرد کــه در
یــک ســرمایه  100میلیــون تومانــی رقــم بزرگــی نیســت و بــه راحتــی قابــل جبــران اســت.

رفته رفته با افزایش درک از بازار و حرفهای شدن میتوانید سرمایه بیشتری وارد کنید.
چند نکته در خصوص سرمایه موردنیاز بورس که خواهش میکنم توجه داشته باشید:
* سرمایهای که قرض و وام است وارد بورس نکنید .بورس محل پولدارشدن یکشبه نیست.
اگــر یکــی از دوســتان یــا نزدیکانتــان  1ســال یــا چندمــاه اســت در
بــورس معاملــه میکنــد و بــه شــما پیشــنهاد داده کــه ســرمایهتان

را در اختیــارش بگذاریــد و ســالیانه تضمینــی  50یــا  70یــا  100درصــد
ســود میدهــد ،بــه ایــن وعدههــا اعتنــا نکنیــد.
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مبتدیانــی کــه دچــار اعتمــاد بــه نفــس کاذب شــدهاند ،خطرنا کتریــن افــراد هســتند و بایــد از آنهــا

دوری کــرد.

* اگــر در ابتــدای راه هســتید تصــور نکنیــد فقــط بــا بــورس میتوانیــد هزینههــای زندگیتــان را

تامیــن کنیــد.

اگــر خانــه شــخصی داریــد 500 ،میلیــون ناموت نقدینگــی در حســابتان اســت ،منابــع درآمــد دیگــری
داریــد و هزینـهی ســنگینی در آینــده نداریــد در آن زمــان شــاید بتــوان بــورس را بــه عنــوان شــغل اصلــی
د ا نست .

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.

           سایت اصلی بورس چیست؟
سایتی که در آن کلیه معامالت را میتوانید ببینید:
www.tsetmc.com

ایــن ســایت فقــط بــرای مشــاهده اطالعــات قیمــت ســهام،
گزارشهــا ،پیــام ناظــر بــازار و ...اســت و بــرای انجــام دادن

معامــات ســایت دیگــری وجــود دارد کــه لینــک آنــرا کارگزاری

معامــات ســهام شــرکتها و
ســایر اوراق بهــادار را در ســایت
زیــر مشــاهده کنیــد:
www.tsetmc.com
پــس از دریافــت کــد بورســی
آدرس ســایتی کــه در آن امــکان
ارســال سفارشــات خریــد و
فــروش وجــود دارد را دریافــت
خواهیــد کــرد.

در اختیــار شــما قــرار میدهــد.

داشــتن لینــک ســایت کارگــزاری نیــز کمکــی نمیکنــد 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 میشــود.

روش دریافت کد بورسی و این رمز عبور را در ادامه شرح خواهیم داد.
ســایتهای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه بــرای دریافــت اطالعــات تکمیلــی اســتفاده میشــوند ماننــد

 tse.ir - codal.ir - bourseiness.com - sena.irو ...کــه بــه مــرور بــا آنهــا آشــنا میشــوید.
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           معامالت بورس چه ساعتی انجام میشود؟
معامــات بــورس در روزهــای غیرتعطیــل شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت  9صبــح تــا  12:30ادامــه پیــدا
میکنــد .ســفارشگذاری از ســاعت  8:30صبــح امکانپذیــر اســت.

بــه عبارتــی افــراد در ســاعت  8:30صبــح میتواننــد ســفارش ارســال کننــد .وقتــی ســاعت  9صبــح بــازار
بــاز شــد ،معامــات جریــان پیــدا میکنــد .

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

           چرا قیمتهای بورس باال و پایین میشود؟
ســرمایهگذاران و معاملهگــران
میتواننــد ســفارشگذاری را
در ســاعت  8:30شــروع کننــد.
بــورس ســاعت  9بــاز میشــود
و معامــات تــا  12:30ادامــه
مییابــد.
در ایــن مــدت میلیاردهــا
برگــه ســهم خریــد و فــروش
میشــو د .
رشــد ســودآوری شــرکت اســت.

نوسان قیمتها در بورس به دلیل عرضه و تقاضا است.
قانــون عرضــه و تقاضــا میگویــد وقتــی تقاضــا بــرای یــک

دارایــی از عرضــه آن بیشــتر میشــود قیمــت آن باالتــر مـیرود
و بالعکــس.

بــه وجــود آمــدن تقاضــا بــرای یــک ســهام میتوانــد دالیــل

مختلفــی داشــته باشــد .متداولتریــن دلیــل بــه وجــود آمــدن

تقاضــا بــرای ســهام ،رشــد ســودآوری شــرکت یــا انتظــار بــرای

وقتــی شــرکتی ســود بیشــتری میســازد ،ســهام آن ارزشــمندتر میشــود بــه همیــن دلیــل افــراد بیشــتری
ســهام آنــرا خریــداری میکننــد تــا از منافــع آتــی آن بهرهمنــد شــوند.

دالیــل دیگــری نیــز بــرای افزایــش قیمــت ســهام وجــود دارد کــه گاهــی منطقــی نیســت .بــه طــور

مثــال گاهــی برخــی از افــراد بــا تبلیــغ و ترویــج یــک ســهم خــاص ،قیمــت آنــرا بــاال میبرنــد تــا ســهام
خودشــان را بــه قیمــت باالتــر بفروشــند .اینــکار بــه عنــوان ســفتهبازی نامیــده میشــود و بایــد مراقــب

باشــید در دام تبلیغــات ســهام ب ـیارزش نیفتیــد.

در اینجا برخی دالیل کاهش قیمت سهام را بخوانید
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          معامالت بورس چگونه انجام میشود؟
معامالت بورس از طریق اینترنت انجام میشود.
شما کد بورسی میگیرید و به سیستم معامالت دسترسی پیدا میکنید .کدبورسی چیست؟
در سیســتم معامالتــی امــکان واریــز آنالیــن پــول یــا برداشــت آن و بســیاری از امکانــات دیگــر ماننــد

مشــاهده دارایــی ،تاریخچــه تراکنشهــا و خریــد و فروشهــا وجــود دارد.

سیســتم معامالتــی یــک نرمافــزار تحــت وب اســت بــه ایــن معنــا کــه نیــازی بــه نصــب نرمافــزار

نخواهیــد داشــت و بــا مرورگرهــای معمولــی ماننــد کــروم و فایرفاکــس میتوانیــد بــه آن وارد شــوید.
وقتــی وارد سیســتم معامالتــی میشــوید ،پــول را از طریــق
درگاه آنالیــن یــا بــا واریــز بــه حســاب بانکــی ،بــه حســاب

کارگــزاری انتقــال میدهیــد.

اگــر آنالیــن حســابتان را شــارژ کنیــد (آنالیــن پــول بریزیــد)

موجــودی شــما در همــان لحظــه آپدیــت میشــود .اگــر بــه

حســاب بانکــی واریــز کردیــد بایــد فیــش آنــرا ثبــت کنیــد و
منتظــر تاییــد بمانیــد.

بــرای شــروع معاملــه در بــورس
بایــد از یــک کارگــزاری کــد
بورســی بگیریــد.
معامــات بــورس بصــورت
آنالیــن و اینترنتــی انجــام
میشــود .یــک موبایــل و
یــا لپتــاپ معمولــی کــه
بــه اینترنــت وصــل اســت
کا فیســت .

وقتــی حســابتان شــارژ شــد ،میتوانیــد ســفارش خریــد
ســهام را ثبــت کنیــد.

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:
•نمــاد  -هــر شــرکت در بــورس یــک نمــاد دارد کــه در ســایت  tsetmc.comکنــار نــام شــرکت
میتوانیــد ببینیــد .وقتــی مثــا میخواهیــد ســهام فــوالد خوزســتان را خریــداری کنیــد ،بایــد نمــاد

«فخــوز» را وارد کنیــد.

•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  1.5میلیــون ناموت ســهام بخریــد

بایــد  995را در فیلــد حجــم وارد کنیــد ( 7500ناموت بابــت کارمــزد

کســر میشــود .درصــد کارمــزد را در ادامــه شــرح میدهیــم).

•قیمت  -قیمت سفارش بستگی به طرف عرضه و تقاضا دارد.
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در خصــوص شــیوه وارد کــردن ســفارش در بــورس یــک راهنمــای کامــل تهیــه کردهایــم کــه در اینجــا

میتوانیــد بخوانیــد.

ارســال ســفارش بــه معنــای قطعــی شــدن معاملــه نیســت و در طــرف مقابــل بایــد شــخص دیگــری یــک
ســفارش بــا قیمــت برابــر ارســال کنــد تــا اصطالحــا قیمتهــا 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

ســهام اســت کــه در ایــن لینــک بــه شــرح آن پرداختهایــم.

          طرف معامله کیست؟
سفارشــاتی کــه شــما در بخــش عرضــه و تقاضــا میبینیــد از طــرف افــرادی مثــل شــما یــا افــراد حقوقــی
(شــرکتهای مختلــف) در ســامانه معامالتــی بــورس ارســال شــده اســت.

شــما در بــورس بــا ســایر
معاملهگــران و ســرمایهگذاران
(اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی)
معاملــه میکنیــد.
وقتــی یــک ســفارش خریــد
ارســال میکنیــد بایــد یــک
ســفارش فــروش در ســمت
مقابــل بــا قیمتــی کــه شــما وارد
کردیــد ارســال شــود تــا معاملــه
صــورت بگیــرد و بالعکــس.

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 میکننــد .اگــر ایــن ســفارش
فــروش بــا یــک ســفارش خریــد کــه توســط شــخص دیگــری
ارســال شــده اصطالحــا مــچ شــود معاملــه انجــام میشــود.

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 میشــود و مابقــی ســفارش

تــا زمانــی کــه دوبــاره در طــرف مقابــل معاملــه شــخص دیگــری قیمــت برابــر را وارد کنــد بــه بطــور
ناقــص باقــی میمانــد.

مثــا شــما یــک ســفارش بــرای خریــد  10000ســهم از نمــاد «شــبندر» وارد میکنیــد .فروشــندهای یــک
ســفارش بــا قیمــت برابــر ارســال میکنــد ولــی حجــم ســفارش او  6هــزار ســهم اســت.

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

ســفارش باقیمانــده را میتوانیــد حــذف کنیــد یــا اینکــه منتظــر انجــام

شــدنش بمانید.
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          نماد چیست؟
نمــاد بــرای کوتاهکــردن نــام شــرکتها در بــورس اســت .بنابرایــن نمــاد را میتــوان مخفــف نــام
شــرکت نامیــد.

بطور مثال:
پاالیشگاه نفت بندرعباس  -شبندر
پاالیشگاه اصفهان  -شپنا

پاالیشگاه الوان  -شاوان
و...

نیــازی نیســت حتمــا نــام نمادهــا را حفــظ کنیــد ،گرچــه
پــس از مدتــی فعالیــت در بــورس ،نــام اکثــر نمادهــای

مهــم را خواهناخــواه بــه خاطــر خواهیــد ســپرد.

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

نمــاد شــرکت در واقــع مخفــف
نــام شــرکت اســت تــا نیــازی به
اســتفاده از نامهــای طوالنــی
نباشــد.
نمــاد هــر شــرکت در کنــار نــام
آن در ســایت tsetmc.com
قابــل مشــاهده اســت.

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

           میتوان فوری سهم را فروخت؟
بله ،شما میتوانید پس از خرید سهم آنرا فورا بفروشید.
میتوانید چندین بار سهام یک شرکت را بخرید و چندبار آنرا در حجم دلخواه بفروشید.
محدودیتی در تعداد دفعات خرید و فروش وجود ندارد.
میتوانیــد ســهامی کــه روزهــای قبــل خریدیــد را بازهــم خریــداری
کنیــد و بــه تعــداد ســهام خــود بیفزاییــد.
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            پول را چه زمانی میتوان در حساب بانکی برداشت کرد؟
پــس از فــروش ســهام ،میتوانیــد درخواســت برداشــت بدهیــد تــا  2روز کاری بعــد مبلــغ بــه حســاب

بانکیتــان واریــز شــود.

میتوانیــد موجــودی حســابتان را کامــا صفــر کنیــد ،بطــوری کــه هیــچ مبلغــی در حســاب

معامالتیتــان وجــود نداشــته باشــد.

بطــور مثــال اگــر  10,000ســهم روی قیمــت  1,500ناموت خریــداری کردیــد و چنــد روز بعــد آنــرا روی 1650

ناموت فروختیــد ،کل مبلــغ معاملــه (حــدود  16.5میلیــون) را میتوانیــد برداشــت کنیــد.
امکان برداشت مبلغ دلخواه نیز وجود دارد.

در بــورس پــس از خریــد
ســهام ،میتوانیــد آنــرا فــوری
بفروشــید.
اگــر قصــد برداشــت موجــودی
ب معامالتــی را داشــته
حســا 
باشــید ،وجــه درخواســت
شــده  2روز کاری بعــد بــه
حســاب بانکــی شــما واریــز
میشــو د .

          چه حساب بانکی موردنیاز است؟
در فراینــد دریافــت کــد بورســی از کارگــزاری ،حســاب بانکــی
از همــه بانکهــا پذیرفتــه میشــود .امــا اگــر قصــد اتصــال
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 پیادهسازی این قابلیت را در زمان ثبت نام برای کدبورسی مشاهده خواهید کرد.

          
          درصد نوسان در بورس
قیمــت ســهام در یــک روز معامالتــی عــادی ،میتوانــد تــا  5درصــد مثبــت و  5درصــد منفــی شــود.
یعنــی اینکــه قیمــت ســهم اگــر  1000ناموت اســت ،میتوانــد بیــن
 950تــا  1050ناموت نوســان داشــته باشــد .ایــن جــزء قوانیــن بــورس

تهــران اســت.

بــورس ســایر کشــورها قوانیــن متفاوتــی دارد و ممکــن دامنــه نوســان

در آنهــا وجــود نداشــته باشــد.

12

www.Bourseiness.com

ایــن دامنــه نوســان بــه خاطــر جلوگیــری از رشــد و افــت شــدید قیمــت در بــورس تهــران تعییــن شــده

اســت.

بنابرایــن در یــک روز معامالتــی ،قیمــت ســهم نمیتوانــد بیشــتر از  5درصــد رشــد یــا  5درصــد افــت
کنــد.

ایــن  5درصــد ،حداکثــر و حداقــل نوســان قیمــت اســت و نبایــد تصــور کنیــد همیشــه یــا  5درصــد

منفــی اســت یــا  5درصــد مثبــت.

قیمت سهام آزادانه در بین دو رقم نوسان میکند.
همانطــور کــه شــما یــک ســفارش خریــد در بــورس

میفرســتید صدهــا هــزار نفــر دیگــر نیــز ماننــد شــما در
بــورس خریــد و فــروش انجــام میدهــد و براینــد ایــن

عرضــه و تقاضــا در ســهام ،قیمــت را در هــر لحظــه تعییــن

میکنــد .

حتمــا در یــک روز معامالتــی بیــن ســاعت  9تــا  12:30ظهــر

ســایت  tsetmc.comرا مشــاهده کنیــد تــا بــاال و پاییــن
شــدن قیمتهــا را بصــورت زنــده ببینیــد.

البتــه ایــن  5درصــد مثبــت و  5درصــد منفــی ،در روزهــای

خــاص برداشــته میشــود و ممکــن اســت دامنــه بــه 20
درصــد یــا  50درصــد برســد.

ســهامی کــه در بــورس یــا
فرابــورس معاملــه میشــوند
فقــط میتواننــد روزانــه تــا 5
درصــد مثبــت یــا  5درصــد منفــی
نوســان کننــد (قیمــت پایــه،
قیمــت پایانــی روز قبــل اســت)
محدودیــت نوســان قیمــت بــرای
جلوگیــری از رشــد و افتهــای
شــدید و ناگهانــی قــرار داده شــده
اســت .ولــی همیــن محدودیــت
نوســان باعــث شــده گاهــی
اوقــات شــاهد صــف خریــد و
صــف فــروش در برخــی نمادهــای
بــورس باشــیم.

یکــی از ایــن روزهــای خــاص روزهــای بازگشــایی ســهم

بعــد از تعدیــل ســود اســت کــه دامنــه نوســان را گاهــی اوقــات تــا  50درصــد محــدود میکننــد.
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در بــورس از دو راه میتوانیــد ســود
کنیــد:
روش اول .ســهام را در قیمــت پایینتــر
بخریــد و باالتــر بفروشــید .ایــن روش
اصلیتریــن و متداولتریــن روش
معاملهگــران اســت.
روش دوم .ســود نقــدی ســالیانه ســهام
را دریافــت کنیــد .برخــی شــرکتهای
ســودده ،ســالیانه یکبــار ســود نقــدی
بــه ســهامداران پرداخــت میکننــد.
رقــم ایــن ســود بــه عملکــرد شــرکت و
تصمیمــاتهیئــتمدیــرهبســتگیدارد.

        در بورس چگونه سود بدست میآید؟
کسب سود در بورس به دو روش است:
 .1از تفــاوت قیمــت خریــد و فــروش ســهام :ســهم را

پایینتــر میخریــد و در قیمــت باالتــر میفروشــید

 .2ســود نقــدی ســهام :برخــی شــرکتها ســالیانه
یکبــار مقــداری ســود نقــدی بــه ســهامداران پرداخت

میکننــد

روش اول :از تفاوت قیمت خرید و فروش سهام
متداولتریــن روش کســب ســود از بــورس ایــن اســت کــه ســهم را در قیمــت مناســبی بخریــد و در
قیمــت باالتــر بفروشــید( .مثــل همــه داراییهــای دیگــر)

بــا بررســی و طبــق تجربــه بایــد بتوانیــد قیمــت مناســب خریــد

را تشــخیص دهیــد .تشــخیص قیمــت مناســب خریــد یکــی از
مشــکلترین کارهاســت زیــرا آینــده قیمــت را هیچکــس نمیتوانــد
دقیقــا پیشبینــی کنــد.
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روشهایــی بــرای تحلیــل و بررســی وجــود دارد ولــی ایــن روشهــا صرفــا احتمــاالت را بررســی میکننــد

و امــکان رخــدادن هــر اتفاقــی در بــورس وجــود دارد.

قیمتــی کــه شــما بــرای ســهام میبینیــد ،ممکــن اســت ارزش واقعــی ســهام نباشــد .مثــا یــک ســهم در

محــدوده  500ناموت معاملــه میشــود ولــی در واقــع ارزش ذاتــی آن حــدود  800ناموت اســت.

یــا بالعکــس ممکــن اســت یــک ســهم در محــدوده  600ناموت معاملــه میشــود ولــی واقعــا ارزش آن

اینقــدر نیســت و ارزش ذاتــی آن  250ناموت اســت.

توجــه کنیــد ،بــاال و پاییــن شــدن قیمتهــا در بــورس در اغلــب مواقــع منطقــی نیســت و اغلــب فعــاالن
بــورس از روی احساســاتی ماننــد تــرس و طمــع تصمیــم میگیرنــد.

بــه خاطــر ایــن موضــوع و دالیــل مختلــف دیگــر ،قیمــت ســهام برخــی شــرکتها از ارزش ذاتــی خــود

فاصلــه پیــدا میکنــد .اینجاســت کــه شــخص میتوانــد شــرکتهایی کــه از ارزش ذاتــی خــود فاصلــه
دارنــد را شناســایی کــرده و خریــداری کنــد.

بــا یادگیــری تحلیــل بنیــادی میتوانیــد ارزش ذاتــی

شــرکتها را بدســت آوریــد.

چــون معمــوال قیمــت در بلندمــدت بــه ســمت ارزش

ذاتــی خــود حرکــت میکنــد ،در نهایــت بــازار متوجــه
شــکاف بیــن ارزش بــازار ســهم و ارزش واقعــی ســهم

میشــود و ایــن شــکاف بــا افزایــش تقاضــا پــر

میشــود (قیمــت بــه ارزش ذاتــی میرســد).

ســود نقــدی ســهام بــه کســانی
تعلــق میگیــرد کــه در زمــان
برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی
ســالیانه ،ســهامدار شــرکت باشــند.
تنهــا مــاک همیــن اســت.
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
گرفــت.

بــه کســانی کــه بــه دنبــال یافتــن ایــن ارزش ذاتــی

هســتند تحلیلگــر بنیــادی و بــه ایــن تحلیــل ،تحلیــل بنیــادی میگوینــد.

امــا افــراد دیگــری نیــز هســتند کــه از روی نمودارهــای قیمــت تصمیــم بــه خریــد و فــروش میگیرنــد.
آنهــا بــا بررســی الگوهــای قیمــت ،رونــد ،حمایتهــا و مقاومتهــا ســعی میکننــد نقــاط مناســب

بــرای خریــد را پیــدا کننــد.

نقطــه مناســب بــرای خریــد ،نقطـهای اســت کــه انتظــار مـیرود ســهم
از آن نقطــه رشــد کنــد.

تحلیلــی کــه ایــن افــراد روی نمودارهــای قیمــت انجــام میدهنــد،

تحلیــل تکنیــکال نــام دارد.
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تحلیــل تکنیــکال بحــث بســیار گســتردهای کــه نیــاز بــه یادگیــری جامــع دارد .پیشــنهاد میکنیــم بــرای
یادگیــری تحلیــل تکنیــکال در ایــن دوره آنالیــن شــرکت کنیــد.
روش دوم :سود نقدی سهام
افــرادی کــه بــه دنبــال ســرمایهگذاری بلندمــدت هســتند ،ســود نقــدی ســهام بــرای آنهــا جذابیــت

بیشــتری دارد.

شــرکتهای ســودده ســالیانه یکبــار مجمــع عمومــی عــادی برگــزار میکننــد .در ایــن مجمــع ،ســود
نقــدی براســاس ســودی کــه شــرکت در ســال مالــی گذشــته ایجــاد کــرده تصویــب میشــود.

بیشتر بخوانید :مجمع عمومی شرکت چیست؟
هرشــخصی ســهام شــرکت را در زمــان برگــزاری مجمــع در اختیــار داشــته باشــد ،ســود نقــدی نیــز بــه وی
تعلــق میگیــرد.

بنابرایــن حتــی اگــر  1روز قبــل از برگــزاری مجمــع ،ســهام را خریــداری کــرده باشــید و آنــرا روز بعــد از
مجمــع بفروشــید ،ســود نقــدی بــه شــما تعلــق میگیــرد.

شــاید ایــن قانــون بــرای شــما عجیــب بــه نظــر برســد ولــی واقعــا همینطــور اســت .نکتــه اینجاســت
کــه بعــد از مجمــع ،قیمــت ســهم معمــوال بــه انــدازه ســودی کــه گرفتیــد افــت میکنــد و در نتیجــه
نمیتــوان 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 میشــود و ســهم بــه نوســان خــود
ادامــه میدهــد .افــت بیشــتر یــا رشــد بیشــتر قیمــت ســهم بعــد از افــت اولیــه قیمتــی کــه بعــد از

مجمــع اتفــاق میافتــد ،بســتگی بــه شــرایط بــازار و عملکــرد خــود شــرکت دارد.

ســود نقــدی بابــت هــر ســهم اســت .مثــا اگــر ســود نقــدی  500ریــال تصویــب شــد و شــما  100هــزار

ســهم از آن شــرکت داشــتید 5 ،میلیــون ناموت ســود نقــدی دریافــت خواهیــد کــرد.

شــرکتها معمــوال ایــن ســود را بــه حســاب بانکــی ســهامداران واریــز میکننــد یــا اینکــه برخــی از

آنهــا پرداخــت ایــن ســود را بــه بانکهــای خــاص میســپارند و شــما بایــد بــا کارت ملــی بــه یکــی
از شــعب بانکهــای معرفــی شــده مراجعــه کنیــد و ســود نقــدی را
دریافــت کنیــد.

ســود نقــدی معمــوال فــوری پرداخــت نمیشــود مگــر در برخــی

شــرکتها .پرداخــت ســود نقــدی گاهــی بــه چندمــاه بعــد از مجمــع
موکــول میشــود.
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اگــر ســود را دریافــت نکنیــد ،ایــن ســود نــزد شــرکت باقــی خواهــد مانــد .بنابرایــن حتــی اگــر  10ســال
ســهام یــک شــرکت را داشــته باشــید و ســود نقــدی دریافــت نکــرده باشــید ،کل ســود ایــن  10ســال را

میتوانیــد مطالبــه کنیــد.

تنهــا مــاک 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

میگیــرد اگــر در زمــان مجمــع ،ســهامدار شــرکت نبودیــد ســود نقــدی بــه شــما نمیرســد.

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.
بــرای اطــاع از تاریــخ مجامــع شــرکتها ،صفحــه
نمــاد را در ســایت  tsetmc.comمشــاهده کنیــد و

روی تــب «آگهــی مجمــع» بزنیــد.

قیمــت آخریــن معاملــه ،قیمتــی
اســت کــه آخریــن بــار ســهم در آن
معاملــه شــده اســت و معمــوال در
زمانــی کــه بــازار بــاز اســت ،بطــور
مــداوم در حــال تغییــر اســت.
قیمــت پایانــی را میتــوان میانگیــن
قیمــت ســهم در روز معامالتــی
دانســت کــه حجــم مبنــا در محاســبه
آن لحــاظ میشــود.

          قیمت پایانی و آخرین معامله در بورس
وقتی وارد سایت  tsetmc.comمیشوید  2قیمت میبینید:
•قیمت پایانی

•قیمت آخرین معامله
قیمــت آخریــن معاملــه ،قیمتــی اســت کــه آخریــن معاملــه در آن

انجــام شــده اســت .قیمــت آخریــن معاملــه نوســان بیشــتری از

قیمــت پایانــی دارد.

قیمــت پایانــی ســهام یــک شــرکت ،بــه میانگیــن قیمتهایــی گفتــه
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میشــود کــه آن ســهم در طــول روز ،براســاس آن

قیمتهــا مــورد معاملــه قــرار گرفتــه اســت.

ســامانه معامالتــی بــورس محاســبه قیمــت پایانــی
ســهم را بــا در نظــر گرفتــن حجــم مبنــا انجــام

میدهــد .حجــم مبنــا در شــرکتهایی کــه در فرابــورس پذیرفتــه شــدهاند  1اســت ولــی در بــورس بــا

فرمــول خاصــی محاســبه میشــود.

اینجا کلیک کرده و درباره حجم مبنا بیشتر بخوانید
در حقیقــت اگــر حجــم معامــات ســهم حداقــل بــه انــدازه حجــم مبنــا باشــد میانگیــن محاســبه شــده ،به
عنــوان قیمــت پایانــی ســهم در ســامانه معامــات
ثبــت میشــود ،امــا اگــر حجــم معامــات ســهم
از حجــم مبنــا کمتــر شــود بــه همــان نســبت از

میــزان افزایــش یــا کاهــش قیمــت ســهم هــم
کاســته شــده و قیمــت پایانــی ،بــر ایــن اســاس

محاســبه و در ســامانه معامــات ثبــت خواهــد
شــد.

در بورس هم سود هست و هم ضرر.
در بورس چقدر میتوان سود کرد؟
بــه ایــن ســوال نمیتــوان پاســخ داد زیــر
ســود یــا زیــان بــه عوامــل زیــادی بســتگی
دارد و مقــدار ثابتــی نیســت.

بــه عنــوان مثــال ،فــرض کنیــد قیمــت ســهمی در ابتــدای روز شــنبه 200 ،ناموت و میانگیــن قیمــت
معامــات ایــن ســهم در طــول روز شــنبه نیــز  206ناموت باشــد .بنابرایــن ،میانگیــن قیمــت ســهم در پایــان

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

حــال اگــر تعــداد ســهام معاملــه شــده آن شــرکت در طــول روز شــنبه ،برابــر بــا حجــم مبنــا باشــد،
قیمــت پایانــی ســهم در روز شــنبه ،همــان  206ناموت خواهــد بــود ،امــا اگــر تعــداد ســهام معاملــه شــده
آن شــرکت ،تنهــا معــادل نصــف حجــم مبنــای تعییــن شــده بــرای ایــن ســهم باشــد ،طبیعتــا میــزان

افزایــش ســهم نیــز از  6ناموت ،بــه  3ناموت 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 معامــات بــورس درنظــر گرفتــه میشــود.

بــه عنــوان مثــال اگــر امــروز شــنبه قیمــت پایانــی  203ناموت باشــد،

فــردا یکشــنبه مبنــای  5درصــد مثبــت و  5درصــد منفــی ،از  203ناموت
محاســبه میشــود.
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          چقدر احتمال سود یا ضرر وجود دارد؟
همانطــور کــه اشــاره کردیــم ،نوســان روزانــه قیمــت ســهم در بــورس بیــن  5درصــد منفــی و  5درصــد

مثبــت اســت.

بنابرایــن در یــک روز احتمــال  10درصــد ســود یــا  10درصــد زیــان نیــز وجــود دارد .مثــا شــما ســهمی را
در حداقــل قیمــت ( 5درصــد منفــی) خریــداری میکنیــد ولــی جهــت بــازار عــوض میشــود و بــه دلیــل

تقاضــای بســیار زیــاد ســهم بــه  5درصــد مثبــت میرســد .در ایــن هنــگام شــما حــدودا  10درصــد ســود
کردهایــد.

یــا بالعکــس ،ممکــن اســت ســهمی را در حداکثــر قیمــت روزانــه بخریــد و بــه حداقــل قیمــت روزانــه
برســد کــه در ایــن صــورت  10درصــد ضــرر میکنیــد.

خریــد ســهام پیچیدگــی چندانی
نــدارد ،چیــزی کــه اهمیــت
دارد ایــن اســت کــه قوانیــن،
مفاهیــم و اصطالحــات را درک
کنیــد و بدانیــد چــه ســهامی
بایــد بخریــد و از چــه معامالتــی
دوری کنیــد.

البتــه چنیــن اتفاقاتــی بــه نــدرت در بــورس رخ میدهــد.

نوســانات روزانــه معمــوال بیــن  0تــا  5درصــد اســت ولــی

افتهــا و رشــدهای روزانــه قیمــت رویهــم جمــع شــده و
ســود و زیــان شــما در کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت

را رقــم میزنــد.

اگــر بــه تاریخچــه معامــات در ســایت  tsetmc.comنگاه

کنیــد ،متوجــه ایــن موضــوع خواهید شــد.

امــا بطــور کلــی ،در بــورس پتانســیل کســب ســودهای

بســیار بــاال و همینطــور ضررهــای ســنگین وجــود دارد .ممکــن اســت شــخصی در یکســال  200یــا 300

درصــد ســود کنــد یــا شــخص دیگــری  50یــا  80درصــد از ســرمایه خــود را از دســت بدهــد.

اگــر در انتخــاب ســهام دقــت و شــناخت کافــی داشــته باشــید صفــر شــدن ســرمایه در بــورس احتمــال

بســیار کمــی دارد.

          مراحل خرید سهام در بورس
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.
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صــدور کــد بورســی را کارگزار یهــا انجــام میدهنــد .بــرای اینــکار مــا کارگــزاری آگاه را بــه شــما پیشــنهاد

میکنیــم.

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 ثبتنــام را تــا
آخــر انجــام دهیــد

فراینــد صــدور کــد بورســی ســاده اســت و شــرایط خاصــی نیــاز نــدارد .بــرای دسترســی بــه معامــات
آنالیــن ،بایــد ســنتان حداقــل  18ســال باشــد.

مــدارک الزم بــرای دریافــت کــد بورســی (اشــخاص
حقیقــی)

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

•

اصل و تصویر رو و پشت کارت ملی

•

تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی

•
•

شماره حساب بانکی و شماره شبای آن

تکمیل فرم درخواست کد معامالت آنالین

اگــر حداقــل  18ســال داشــته باشــید امــکان معامــات
آنالیــن و لحظــهای را خواهیــد داشــت.

صــدور کدبورســی از طریــق کارگــزاری
آگاه رایــگان اســت و نیــازی بــه
ثبتنــام در ســجام نیســت.
پــس از دریافــت کــد بورســی ،هیــچ
الزامــی وجــود نــدارد کــه حتمــا تــا
تاریــخ مشــخصی دســت بــه معامله
بزنیــد.
شــما در معاملــه آزاد هســتید و
کدبورســی شــما حتــی اگــر ســالها
معاملـهای انجــام ندهیــد ابطــال یــا
غیرفعــال نمیشــود.

معامــات آنالیــن یعنــی بــه محــض اینکــه ســفارش را ارســال کردیــد در ســامانه معامــات بورس (هســته

معامــات) وارد میشــود .بنابرایــن خودتــان بایــد در معامــات دقــت الزم را خواهیــد داشــت.

اگــر  18ســال نداشــته باشــید ،بصــورت اینترنتــی میتوانیــد ســفارش خریــد و فــروش ثبــت کنیــد ولــی
سفارشــات شــما لحظـهای نخواهــد بــود.

وقتــی در ســایت کارگــزاری ســفارش آفالیــن را ارســال کردیــد ،کارگــزار
ســفارش شــما را وارد هســته معامــات میکنــد.

بــه همیــن دلیــل بیــن تصمیــم بــرای معاملــه و انجــام شــدن معاملــه

تاخیــر وجــود خواهــد داشــت.
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این مراحل را برای صدور کد بورسی طی کنید:
 .1وارد این سایت شویدex.agah.com :

 .2مراحــل خواســته شــده را تــا انتهــا ادامــه دهیــد( .شناســنامه و کارت ملــی و مــدرک تحصیلــی در

دســترستان باشــد)

 .3مراحل را تکمیل کنید و در انتهای مرحله ،روش احراز هویت را ببینید

 .4احــراز هویــت را انجــام دهیــد .احــراز هویــت بســتگی بــه شــهر شــما دارد .در صفحــه آخــری کــه
اطالعــات را تکمیــل کردیــد شــرح اینــکار را مشــاهده خواهیــد کــرد

 .5وقتــی مــدارک تکمیــل شــد و احــراز هویــت انجــام گرفــت ،معمــوال حداکثــر در  3-2روز کاری ،پیامــک

مبنــی بــر صــادر شــدن کــد بورســی را دریافــت خواهیــد کــرد

 .6در پیامــک دریافــت شــده ،آدرس ســایت بــرای ورود بــه معامــات بــه همــراه نــام کاربــری و رمــز عبــور

را میتوانیــد ببینیــد

برخــی از صندوقهــای ســرمایهگذاری
در بــورس معاملــه میشــوند کــه بــه
آنهــا  ETFمیگوینــد.
ایــن صندوقهــا را میتــوان ماننــد
ســهام خریــداری کــرد یــا بــه فــروش
رســاند.
نقدشــوندگی بــاالی ایــن صندوقهــا،
کارمــزد معامــات مناســب و تنــوع آنهــا
از مزایــای آنهاســت.
بنابرایــن حتــی اگــر ریســکپذیری
پایینــی داریــد میتوانیــد بــا
دریافــت کدبورســی ،در صندوقهــای
ســرمایهگذاری  ،ســرمایهگذاری کنیــد.

وقتــی پیامــک را دریافــت کردیــد وارد ســامانه معامالتــی
شــوید و بخشهــای مختلــف آنــرا ببینیــد .امــا خریــد

انجــام ندهیــد .خریــد را بــرای زمانــی بگذاریــد کــه
شــناخت کاملتــری از قوانیــن و شــرایط بــازار داشــته
باشــید.

اگــر ســالها پیــش بــه دالیــل مختلــف (مثــا خریــد

اوراق تســهیالت مســکن) و ...کــد بورســی گرفتهایــد

و اکنــون آنــرا فرامــوش کردهایــد بازهــم بایــد فراینــد
افتتــاح حســاب در یــک کارگــزاری را انجــام دهیــد.

ســوال :آیــا بــرای خریــد ســهام یــا اوراق بهــادار از

فرابــورس ،بــه کــد معامالتــی جداگانــه نیــاز اســت؟

خیــر ،بــا همــان کــد معامالتــی بورســی میتوانیــد در بازارهــای فرابــورس نیــز اقــدام بــه خریــد و فــروش
اوراق بهــادار کنید.

اوراقی مانند اوراق تسهیالت مسکن نیز با همین کد خریداری میشود.

تفــاوت بیــن بــورس و فرابــورس ایــن اســت کــه شــرایط پذیــرش شــرکتها در ایــن دو بــازار بــا هــم

متفــاوت اســت ،بنابرایــن از دیــد مــا ســرمایه گــذاران ،تفــاوت چندانــی بیــن دو بــازار وجــود نــدارد.
                آیا برای صندوق سرمایهگذاری کد بورسی الزم است؟
بســتگی دارد بخواهیــد چــه صندوقــی را خریــداری کنیــد .دو نــوع

کلــی صنــدوق وجــود دارد:
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•

صندوقهــای ســرمایهگذاری مشــترک :نیــازی بــه کــد بورســی ندارنــد و واحدهــای آنهــا بصــورت

غیرحضــوری یــا حضــوری صــادر میشــود .حداقــل مبلــغ ســرمایهگذاری در ایــن صندوقهــا و

هزینــه ابطــال ،معمــوال باالتــر از صندوقهــای  ETFاســت.

•

صندوقهــای قابــل معاملــه در بــورس یــا  :ETFایــن صندوقهــا را ماننــد ســهام خریــداری کــرد

و در زمــان دلخــواه بــه فــروش رســاند.

واحدهــای  ETFهــا معمــوال قیمــت پایینــی دارنــد (مثــا  1000ناموت تــا حــدود  10هــزارناموت) .بــه
همیــن دلیــل میتوانیــد بــا ســرمایههای خیلــی کــم نیــز ایــن صندوقهــا را خریــداری کنیــد.

قوانیــن معامــات ایــن صندوقهــا تقریبــا مشــابه ســهام اســت ولــی تفاوتهایــی نیــز وجــود دارد.
مثــا کارمــزد معامــات ایــن صندوقهــا کمتــر از ســهام اســت.
بطــور کلــی خریــد صندوقهــای قابــل معاملــه در

بــورس ،ســهولت بســیار بیشــتری دارنــد.

ایــن صندوقهــا در انــواع مختلــف (بــا درآمــد ثابــت،

مختلــط و ســهام) وجــود دارند.

بنابرایــن کدبورســی صرفــا بــرای خریــد ســهام
نیســت و میتوانیــد بــا کدبورســی ،صندوقهــای

ســرمایهگذاری بــا درآمــد ثابــت یــا ســایر صندوقهــا
را خریــداری کنیــد.

بــه ازای هــر  1میلیــون ناموت خریــد
ســهام ،حــدود  5هــزارناموت کارمــزد و
بــه ازای هــر  1میلیــون ناموت فــروش
ســهام حــدود  10هــزارناموت کارمــزد و
مالیــات پرداخــت میکنیــد.
ایــن هزینههــا مربــوط بــه کارمــزد
کارگــزاری ،کارمــزد ســازمان بــورس،
مالیــات و ...اســت و از مبلغ هــر معامله
بصــورت خــودکار کســر میشــود.

بــا خریــد صندوقهــای ســرمایهگذاری ،بطــور غیرمســتقیم در بــورس ســرمایهگذاری میکنیــد .بــه
عبــارت دیگــر ،صندوقهــا ســرمایه شــما را در بــورس مدیریــت میکننــد.

          کارمزد معامالت بورس چقدر است؟
درآمد کارگزار یها از میزان کارمزدی است که بابت هر معامله دریافت میکنند.
درصــد ایــن کارمــزد معمــوال ناچیــز اســت و میــزان آن در اوراق بهــادار مختلــف متفــاوت اســت .مثــا

کارمــزد خریــد ســهام ( جمــع کارمــزد کارگــزاری  +کارمــزد ســازمان

بــورس و نهادهــای مرتبــط) حــدودا نیــم درصــد ( 0.5درصــد) اســت.

امــا بــرای فــروش ســهام نیــم درصــد مالیــات نیــز اخــذ میشــود و
جمــع کارمــزد و مالیــات فــروش بــه حــدودا  1درصــد میرســد.
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جــدول کارمــزد معامــات را در روبــرو

میبینیــد .
بطور مثال:

اگــر شــما بــه انــدازه  10میلیــون ناموت
ســهام بخریــد ،جمعــا حــدود  47هــزار

ناموت کارمــزد پرداخــت میکنیــد.

اگــر شــما بــه انــدازه  10میلیــون ناموت

ســهام بفروشــید ،جمعــا حــدود  98هــزار

ناموت کارمــزد و مالیــات پرداخــت میکنیــد.
بنابراین هزینه فروش سهام بیشتر است زیرا در فروش سهام ،نیم درصد مالیات میپردازید.

شــما میتوانیــد بــا چندیــن
کارگــزاری کار کنیــد و حتــی
ســهامی کــه قبــا از طریــق یــک
کارگــزاری خریــداری کردیــد را
بــه کارگــزار دیگــر انتقــال دهیــد
(بــا درخواســت تغییــر کارگــزار
ناظــر)

ســوال :مــن ســالها پیــش در یــک کارگــزاری کــد ســهامداری

(کــد بورســی) دریافــت کــردم ولــی االن آنــرا فراموش کــردهام،
تکلیف چیســت؟

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

کارگــزاری جدیــد شــما ،براســاس کــد ملیتــان کــد بورســی

شــما را اســتعالم و بازیابــی خواهــد کــرد.

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

          مشکلی از بابت افتتاح حساب در چند کارگزاری وجود ندارد؟
خیر ،برای معامالت اوراق بهادار میتوانید 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 کارگزار یهــای مختلــف میتــوان افتتــاح حســاب انجــام داد.

بــه همــان ترتیــب کــه شــما میتوانیــد در چندبانــک حســاب داشــته
باشــید ،امــکان کار بــا چندیــن کارگــزاری نیــز وجــود دارد.

حتــی اگــر از یــک کارگــزاری ناراضــی شــدید ،میتوانیــد ســهامی کــه از
طریــق آن کارگــزاری خریــداری کردیــد را بــه یــک کارگــزار دیگــر منتقــل
کنیــد .بــه اینــکار اصطالحــا «تغییــر کارگــزار ناظــر» گفتــه میشــود و

بــدون هزینــه اســت.
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          چه سهامی بخریم؟
در بــورس نمیتــوان بــرای همــه افــراد یــک نســخه واحــد پیچیــد .شــخص بایــد بــا مطالعــه و بررســی،

شــرکتها 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 تکمیلتــر
میشــوند.

به این ترتیب استراتژی معامالتی و سرمایهگذاری شما شکل میگیرد و پختهتر میشود.
بــه عنــوان یــک مثــال ،ممکــن اســت یــک ســرمایهگذار دارای معیارهــای زیــر بــرای انتخــاب ســهام
باشــد:

•شــرکت در آینــده نزدیــک افزایــش ســرمایه از
محــل ســود انباشــته داشــته باشــد

•قیمــت ســهام شــرکت در محــدوده نزدیــک بــه
مقاومــت (محــدوده افزایــش فــروش) نباشــد

•شــرکت زیــانده نبــوده و ســود نقــدی داشــته
باشــد

•در  9مــاه یــا یکســال آینــده انتظــار تعدیــل
مثبــت (افزایــش ســود شــرکت) وجــود داشــته
باشــد

•کاهــش احتمالــی قیمــت دالر روی ســودآوری
شــرکت اثــر منفــی نگــذارد

•و...

بــرای موفقیــت طوالنیمــدت در
بــورس ،بایــد ســبک و اســتراتژی
معامالتــی و ســرمایهگذاری 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
بنیــادی میتوانیــد ایــن اســتراتژی را
بــرای خودتــان ایجــاد کــرده و بــه مــرور
زمــان بهتــر کنیــد.

تعــداد ایــن فاکتورهــا و معیارهــا میتوانــد خیلــی کــم یــا خیلــی زیــاد باشــد .هرچقــدر معیارهــای

بیشــتری بــرای خــود در نظــر بگیریــم ،فیلتــر قویتــری بــرای انتخــاب شــرکتها ایجــاد کردهایــم ولــی

ممکــن اســت شــرکتهای خیلــی کمــی بــا معیارهــای مــا منطبــق باشــند و یافتــن شــرکت مناســب کار
ســادهای نباشــد.

برای انتخاب سهام ،این مطالب میتواند به شما در تعیین استراتژ یتان کمک کند:
قبل از خرید و فروش سهام این نکات را بخوانید
چگونه سهام سودآور را انتخاب کنیم؟
برخی از معیارهای انتخاب سهام
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           اصول کلی در معامله
بســیاری از معاملهگــران حرف ـهای اســتراتژی خــاص خودشــان را بــرای اینکــه چقــدر بایــد ریســک کننــد

تعریــف کردهانــد امــا بــه عنــوان یــک اصــل کلــی ،توصیــه شــده کــه در هــر معاملــه نبایــد بیــش از 1
درصــد کل ســرمایهتان را ریســک کنیــد.

اگــر  100میلیــون ناموت ســرمایه داریــد و احتمــال زیــان در یــک ســهم  10درصــد اســت ،فقــط بایــد 10

میلیــون ناموت از ســرمایهتان را صــرف آن معاملــه کنیــد .بــه ایــن ترتیــب حتــی اگــر ضــرر کردیــد فقــط
 1درصــد از ســرمایهتان را از دســت میدهیــد.

حفظ سرمایه اهمیت بسیار بیشتری از سود کردن دارد.

حــذف اصــل ســرمایه ،از ســود کــردن
اهمیــت بســیار بیشــتری دارد.
ســرمایه ،ابــزار و اهــرم شــما بــه
عنــوان معاملهگــر و ســرمایهگذار
اســت.
اگــر ســرمایهتان را از دســت بدهیــد
ماننــد راننــدهای هســتید کــه
خــودروی خــود را بــه خاطــر زودتــر
رســیدن بــه مقصــد یــا بــه دلیــل
بیتوجهــی نابــود کــرده اســت.

بــا دیــدن رشــدهای هیجانــی در یــک ســهم ،هیجــانزده

نشــوید و بــا تــرس از دســت دادن فرصــت وارد هیــچ
معاملــهای نشــوید .بــازار همیشــه وجــود دارد و وجــود
خواهــد داشــت ،چرخههــای رکــود و رونــق را تجربــه خواهد

کــرد و فرصتهــای ســودآوری زیــادی پیشرویتــان
خواهــد بــود.

اســتراتژ یتان را روی دفترچــه یادداشــت بنویســید و بــه
اســتراتژ یتان بچســبید .اگــر در اســتراتژی شــما عنــوان

شــده هرگــز زمانــی کــه ســهم در محــدوده مقاومــت اســت
را بخریــد پــس نبایــد اینــکار را انجــام دهیــد ،حتــی اگــر

بزرگتریــن ســرمایهگذار تاریــخ بــه شــما بگویــد خریــد آن ســهم ســودآور اســت.
هشدار :قبل از درک کامل قوانین و بازار دست به معامله نزنید

هیچکــس دوســت نــدارد ضــرر کنــد امــا بســیاری از افــراد بــا طمــع کــردن باعــث نابــودی سرمایهشــان

میشــوند.

•اگر  30درصد ضرر کنید باید حدود  40درصد سود کنید تا فقط به نقطه سر به سر برسید!

•اگــر  40درصــد ضــرر کنیــد بایــد حــدود  65درصــد ســود کنیــد تــا فقــط بــه نقطــه ســر بــه ســر
برســید!

•اگــر  50درصــد ضــرر کنیــد بایــد  100درصــد ســود کنیــد تــا فقــط
بــه نقطــه ســر بــه ســر برســید!

پــس اجتنــاب از ضــرر را جــدی بگیریــد امــا ایــن موضــوع بــه ایــن
معنــا نیســت کــه ضــرر نخواهیــد کــرد!

25

www.Bourseiness.com

در واقــع همــه در بــورس ضــرر میکننــد و اگــر انتظــار داریــد همــه معامالتتــان ســودآور باشــد ایــن

بــازار بــرای شــما مناســب نیســت.

همــه در بــورس ضــرر میکننــد ولــی ضررهــای معاملهگــران حرفــهای از سودهایشــان خیلــی کمتــر

اســت .معاملهگــران حرفــهای ضررهــای کوچــک ولــی ســودهای بزرگتــر دارنــد.

           بورس برای کسب ثروت
با بورس میتوان ثروتمند شد؟

بــورس میتوانــد شــما را در
بلندمــدت ثروتمنــد کنــد یــا اینکــه
باعــث ورشکســتگی شــما شــود.

قطعا .اما در نه در کوتاهمدت.
آیا همه در بورس ثروتمند میشوند؟

بایــد آگاهانــه تصمیــم بگیریــد،
دنبالــهرویکورکورانــهراکنــاربگذاریــد.

خیر .فقط عدهی کمی واقعا موفق میشوند.
آیا بورس یک شغل آیندهدار است؟
صددرصــد .حجــم معامــات بــازار و بزرگــی آن

سالهاســت کــه در حــال افزایــش اســت .افراد بیشــتری

بــرای موفقیــت بایــد مطالعــه و
تحقیــق کنیــد ،وقــت و انــرژی
بگذاریــد .هیــچ راه میانبــری وجــود
نــدارد.

روزانــه بــا بــورس آشــنا میشــوند و ســرمایهگذاری در
آنــرا شــروع میکننــد.

شــرکتهای بیشــتری وارد بــورس میشــود ،خدمــات بهبــود مییابــد ،عمــق بــازار بیشــتر میشــود و
همــه اینهــا نویددهنــده رشــد بــازار در ســالهای آینــده اســت.
آیا میتوانیم با پول وام در بورس سرمایهگذاری کنیم؟
به هیچوجه نباید برای خرید سهام وام بگیرید.
فقــط بایــد ســرمایهای کــه پسانــداز کردهایــد و تــا مدتهــا بــه آن
نیــازی نداریــد را وارد بــازار کنیــد.

حتــی اگــر ســرمایه کوچکــی داریــد بــا همیــن ســرمایه کوچــک هــم
میتوانیــد شــروع کنیــد و در آینــده بــه آن اضافــه کنیــد.
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آیا اگر یک معامله سودآور داشتیم باید از نزدیکان پول بگیریم تا سرمایه آنها را مدیریت کنیم؟
بــه هیچوجــه .در بــورس افــرادی کــه اعتمــاد بــه نفــس کاذب پیــدا میکننــد بــه شــدت زمیــن
میخورنــد.

تصــور نکنیــد بــا چنــد معاملــه ســودآور کــه در یــک بــازار مثبــت انجــام دادهایــد مهــارت پیــدا کردهایــد.
اگــر پــول دیگــران را وارد بــازار کنیــد ،بــازار وارد دوره اصــاح شــود و بطــور مثــال  40یــا  50درصــد از
ســرمایه خودتــان یــا اطرافیانتــان را از دســت بدهیــد بهتــر اســت یــا اینکــه صرفــا خودتــان مقــداری

ضــرر کنیــد؟

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

اغلــب کانالهــای تلگرامــی بورســی
فقــط ســهام خودشــان را تبلیــغ
میکننــد و بــا تبلیــغ و بزرگنمایــی
یــا تحلیلهــای مغرضانــه در پــی
منفعــت خودشــان هســتند.

تــا زمانــی کــه حداقــل چندیــن دوره رکــود و رونــق بــورس

را تجربــه نکردهایــد (حداقــل  3-2ســال) نبایــد حتــی فکــر
مدیریــت پــول اطرافیــان را بــه ذهــن راه دهیــد.

مگــر اینکــه بخواهیــد بــرای آنهــا صنــدوق ســرمایهگذاری

بــا ســود ثابــت خریــداری کنیــد کــه ریســک بســیار پایینــی
دارد.

آیا باید به کانالهای تلگرامی که سیگنال خرید و فروش سهام میدهند اعتماد کرد؟
به طور پیشفرض خیر .تعداد کانالهایی که صادقانه فعالیت میکنند اندک است.
بیشــتر کانالهــا بــه قصــد فــروش ســیگنال ،تبلیغــات ســهام خودشــان ،جــذب ســرمایه دیگــران و ایجــاد
مــوج در بــازار ایجــاد شــدهاند.

بــه جــای کانالهــای تلگرامــی بیهویــت ،بهتــر اســت از شــرکتهای مشــاوره ســرمایهگذاری دارای
مجــوز کمــک بگیریــد .بــا جســتجو در گــوگل میتوانیــد ایــن شــرکتها را بیابیــد.

از مطالــب کانالهــای تلگــرام هــم اســتفاده کنیــد ولــی نــه بــه عنــوان توصیــه جــدی بــرای خریــد و
فــروش .بلکــه بــه عنــوان راهــی بــرای یافتــن ســهامی کــه بــرای تحلیــل و بررســی مناســب هســتند.
امــا بــه طــور کلــی ،توصیههــا و ســیگنالهای کانالهــای تلگرامــی

را جــدی نگیریــد ،حتــی اگــر ســابقه بازدهیهــای خودشــان را بــه
شــما نشــان دهنــد .ایــن کانالهــا در مخفــی کــردن ضررهــا اســتادند

و فقــط بــه پســتهایی اشــاره میکننــد کــه ســهام معرفــی شــده
رشــد داشــته اســت.
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               چگونه شروع کنیم؟ (مراحل کلی)
اکنون که مراحل اولیه را خواندید ممکن است سردرگم شده باشید که از کجا باید شروع کنید.
این مراحل را برای شروع سرمایهگذاری در بورس طی کنید:
 .1اولیــن قــدم ایــن اســت کــه کدبورســی بگیریــد .حتــی اگــر قبــا کدبورســی داشــتهاید بایــد در

کارگــزاری کــه قصــد معاملــه از طریــق آنــرا داریــد افتتــاح حســاب انجــام دهیــد >>> اینجــا کلیــک کنیــد
و ثبتنــام کــد بورســی را انجــام دهیــد

 .2صبــر کنیــد تــا فراینــد افتتــاح حســاب و یــا صــدور کدبورســی شــما توســط کارگــزاری انجــام شــود.

ممکــن اســت  3-2روز کاری طــول بکشــد .در ایــن مــدت میتوانیــد در ایــن لینــک ،مطالعــه بیشــتری
در مــورد بــورس و مفاهیــم مقدماتــی آن داشــته باشــید.

 .3پــس از تکمیــل فراینــد ثبــت نــام ،یــک پیامــک

حــاوی لینــک ورود بــه ســایت  +نــام کاربــری و رمــز
عبــور از طــرف کارگــزاری دریافــت خواهیــد کــرد .بــا ایــن

مشــخصات میتوانیــد وارد سیســتم معامالتــی شــوید.
 .4در 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 میکنیــم

در یــک دوره آموزشــی آنالیــن یــا حضــوری شــرکت کنیــد
تــا دچــار اشــتباهات بــزرگ نشــوید.

بــورس و معامــات ســهام نیــز
ماننــد هــر فعالیــت دیگــری نیازمنــد
آمــوزش اســت ،اگــر عالقــه نشــان
دهیــد شــما هــم میتوانیــد یــاد
بگیریــد.
ســرمایهگذاران حرفــهای نیــز در
ابتــدای کار مبتــدی بودنــد ولــی یــاد
گرفتنــد و ادامــه دادنــد.
اگــر بــدون یادگیــری وارد بــازار
شــوید ،بخــش زیــادی از ســرمایهتان
را از دســت میدهیــد بــه همیــن
ســادگی!

مــا یــک دوره آنالیــن داریــم کــه همــه اصطالحــات و

قوانیــن موردنیــاز ،روش کار کــردن بــا ســایتها ،نــکات کلیــدی بــرای ســود کــردن ،جلوگیــری از ضــرر

ســنگین و ...را در آن شــرح دادهایــم .بــرای شــرکت در ایــن دوره اینجــا کلیــک کنیــد.

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

انتخــاب ســهم فراینــدی اســت کــه فاکتورهــا و ویژگیهــای شــخصی
فــرد در آن دخیــل اســت .ســهامی کــه یــک نفــر پیشــنهاد میکنــد

ممکــن اســت فقــط بــرای خــود آن شــخص مناســب باشــد ،زیــرا آن
شــخص ریســکپذیری ،انتظــارات و بــازه ســرمایهگذاری متفاوتــی

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

اگــر پاســخ ســوالتان را نیافتیــد در ســایت بورســینس ( )www.bourseiness.comآن موضــوع یــا
کلمــه خــاص را جســتجو کنیــد .مــا در بخــش نظــرات مطالــب بــه ســواالت شــما پاســخ میدهیــم.

بــورس یکــی از بهتریــن راههــا بــرای کســب ثــروت در بلندمــدت اســت .تصمیــم جــدی بگیریــد کــه بــا

یادگیــری مــداوم ،کســب تجربــه و فعالیــت اصولــی در بــورس بــه موفقیــت چش ـمگیری برســید .چــون

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

در دوره ویژه ورود به بورس که مفاهیم را
بطور کامل شرح میدهد شرکت کنید:
<< مشاهده دوره ویژه ورود به بورس >>

برای یادگیری تحلیل تکنیکال
(روش انتخاب سهام برای کسب سود از نوسان قیمت)
این دوره را ببینید:
<< مشاهده دوره آموزش تحلیل تکنیکال >>

ایــن فایــل بــه عنــوان یــک راهنمــای مقدماتــی مناســب بــرای آشــنایی بــا بــورس اســت .ایــن فایــل را

بــرای کســانی کــه میخواهنــد در بــورس ســرمایهگذاری کننــد ارســال کنیــد.
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