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 این فایل متعلق به کسانی است که حاضرند روی خودشان سرمایه گذاری کنند تا به موفقیت و ثروت

 برسند.

خواهشمندیم این فایل را حداقل با یک نفر عالقه مند به اشتراک بگذارید تا در ارتقای  پس از مطالعه

 فرهنگ سهامداری مشارکت داشته باشید.

به راحتی می توانید از راه های  و یا تمایل به استفاده از سایر آموزش ها در صورت هر گونه پرسش

 زیر با ما در ارتباط باشید.

ویژه ما قرار خواهید گرفت و از محصوالت ما با ، در لیست اعضای عضویت در سایتدر صورت 

 تخفیف بهره مند خواهید شد.

 موفق و پر سود باشید

 مهرناز سلطانی

 در حوزه بورس اوراق بهادار سخنرانمدرس و کارشناس ارشد و 

 www.bourse-elearning.com وب سایت:

 www.instagram.com/bourse.elearningاینستاگرام: 

 info@bourse-elearning.comایمیل: 
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 مقدمه

اوراق بهادار وقتی به گذشته نگاه میکنم و زمانی را به خاطر می آورم  بورساز فعالیتم در  سالهاپس از گذشت 

درصد رشد داشت با  ۳۰ دو ماهم و در مدت زمان بخراولین سهامم را که پس از یک دوره آموزشی توانستم 

هنوزم هم که مدم و فرصت های بسیار خوبی رو از دست دادم و که چرا زودتر سراغ این بازار نیا خودم میگفتم

 ار کردم اماهایی هم در این بازم منصرف نشدم. هر چند ضرری که گرفتتصمیم ازهیچ وقت سال ها گذشته 

غیر منطقی می  انات و احساسات می شدم و تصمیماتگاهی اوقات اسیر هیج. از آنها گرفتمدرس های زیادی 

دوست دارم تا  کسب مهارت های الزم دست پیدا کردم وخوشحالم که با ضررهای کمی به  گرفتم. با این حال

 رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. ممهارت ها و تجربیات

 افی استر مستلزم کسب دانش و تجربه کبه خاطر داشته باشید که موفق شدن در این بازا

 ردراختیار گذاشتن اطالعات جهت تصمیم گیری شما برای ورود و فعالیت د کتاب الکترونیکهدف از تهیه این 

و شرایط و ملزومات ورود به بازار و نکات مهم و ضروری که با رعایت آنها میتوانید به اوراق بهادار است  بورس

 قرار میدهد. تانرفه ای معامله کنید را در اختیارصورت ح

فرصت های مناسبی که هر روزه به راحتی از کنارشان عبور می  که آیا میخواهیدهمین االن انتخاب کنید باید 

نید یا ککنید و دنیا را تبدیل به مکانی شادتر و زیباتر برای خود و دیگران  کنید را ببینید و زندگی تان را متحول

 و چه بد بگذرانید.مانند سایر روزهای عمرتان روزهای باقیمانده را نیز چه خوب 

 پس همین االن دست به کار شوید.
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 راه های کسب درآمد و ثروت

صحیح زیادی برای کسب درآمد و ثروت وجود دارد. منتها همه ما دوست داریم کاری رو انجام بدهیم که  یهاراه

ودمون خ نصیبو بیشترین سود و منفعت مالی رو  یداکردهبا کمترین زمان و هزینه به بهترین نتیجه دست پ

 .کنیم

ا به وارد کنیم ت یوکاربدانیم که در چه کسب ید، بایارداریمحتی به مقدار بسیار کم در اخت اییهپس اگر سرما

که  خودمون هاییهها و سرماباید تصمیم بگیریم تا از پول االنینبهترین وجه ممکن از آن استفاده کنیم و از هم

ورود آنها به کسب و و قبل از  کردهصورت هوشمندانه استفاده یم، بهه اها را به دست آوردا زحمت فراوان آنب

 .نیمک پیدا دست درامد و سود بهترین به  الزم رو انجام داده تا با استفاده هوشمندانه از سرمایه، هاییبررس کار،

در سال  شوندیم یاندازکه راه ییوکارهادرصد کسب ۸۵صورت گرفته،  اخیرابدانید بر طبق تحقیقاتی که  هجالب

که در  ه. پس بسیار مهمرسندیها به نتیجه و رشد پایدار مدرصد از آن ۱۵اول با شکست مواجه شده و فقط 

ه نانتخاب کنیم که با کمترین هزی گذارییهرو برای سرما یوکاراستفاده کرده و کسب مانیهجای درست از سرما

بتوانیم بیشترین بهره هزینه ها سایر هزینه راه اندازی و مدیریت تیم وممکن اعم از هزینه آموزش، هزینه مالی و 

 .را ببریم

 کنندیاستفاده م مناسبوکار موفق، به نحو درصد کسب ۱۵در  شانیهجزو افرادی باشیم که از سرما کهینبرای ا

  :کنیمیبررسی مهم  وجود دارد که با مختلفی یهاراه

وکار مستقل خودشان رادارند که باید خیلی کسب یاندازاز افراد با توجه به تخصصشان، تصمیم به راه یاعده -۱

 وکار،کسب یک پیشبرد و اندازی درراه موفقیت برای. دهند قرار  مدنظر کار این در موفقیت برای  از موارد را

وکار به بازار و داشتن تیم اجرایی قوی با روش مدیریت خوب بسیار مناسب برای پذیرش و ورود کسب بندیزمان

 که)  مانند آموزش مداوم هاییینهفرد و فاند یا سرمایه خوب و هزمنحصربه هاییدهالزم است. همچنین داشتن ا

ستقر شدن در یک مکان و دستیابی به موفق و پویا بایستی رعایت شود( و هزینه م وکارهایکسب تمام در البته

وکار، افراد بایستی و ورود به این نوع کسب یانداز. پس برای راهباشدیتشکیالت و امکانات متعدد الزم م

 ایدب ارتباط برقراری و  و برای موفق شدن باشندباالیی داشته و همگی در سود و زیان آن شریک  پذیرییسکر

 یاهمثال افراد بایستی از سطح مهارتعنوانبه گنجدنمی اینجا در آن توضیح که گرفت نظر در رو زیادی موارد

 .فردی و اجتماعی بسیار باالیی جهت برقراری ارتباط و بازاریابی برخوردار باشند

بسیار پایینی دارند و همیشه سود پایین ولی ثابت رو به سود باال ولی  پذیرییسکعده دیگری از افراد اوالً ر -۲

 ممکن است یز. این دسته از افراد که اغلب بازنشستگان هستند و یادگیری مستمر ندهندییر ترجیح ممتغ
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 تا ساالنه سود کم ولی ثابت ردهک گذارییهها سرماخود را در بانک هاییه، بهتراست که سرمابرایشان سخت باشد

ین با ریسک پای شانیهاز سرما توانندیم رو دریافت کنند. البته اگر همین افراد آگاه باشند و بدانند که چطور

مثل خرید سهام بلندمدت که در مجمع ساالنه سود خوبی تقسیم  هاییینهحتماً گز حداکثر استفاده را ببرند،

 .رو انتخاب خواهند کرد کنندیم

متوسط و متوسط رو به باالیی دارند و لزوماً سرمایه  پذیرییسکپیشنهاد مناسب برای سایر افرادی که ر -۳

سودی  توانندیم طرفیکدر بورس اوراق بهادار است که از گذاریسرمایه و آموزش کسب  زیادی نیز ندارند،

 یاندازکار تیمی و واجد شرایط بودن راه یمعادل چند برابر سود بانکی داشته باشد و از طرف دیگر دردسرها

و  یگرالبته شرط فعالیت و موفق شدن در این بازار، کسب آموزش و مهارت معامله .دیگر را ندارد یوکارهاکسب

 .استفاده از تجربیات دیگران است

اوراق بهادار  بورسبا توجه به اوضاع اقتصادی کشور و رو به بهبود بودن اوضاع صنایع مختلف، در حال حاضر 

 .و کسب سود مناسب باشد گذارییهگزینه جذابی برای سرما تواندیم

ر مند به فعالیت دهیچ اطالعاتی از بورس و چگونگی معامله و کسب سود در آن ندارید اما عالقه ینکهپس باوجودا

خودتان را واجد شرایط زیر  کهدرصورتی  در حد صد هزار تومان هستید، اییهاین حوزه حتی با سرما

ر آن د موفقیت و ثروت کسب و بورس در فعالیت چگونگی قدمبهقدم تا شوید همراه راه ادامه در ما با  ،بینیدیم

 .را آموزش ببینید

 :جهت موفقیت در بورس یازشرایط موردن

 متوسط و متوسط رو به باال پذیرییسکفردی با ر  -۱

 مند به یادگیری و آموزشعالقه  -۲

 هایتکوشا در انجام فعال -۳

فعالیت و کسب سود در این بازار مختص به قشر خاصی از افراد نیست. شما چه که  این نکته را به خاطر بسپارید

 مند به یادگیریعالقه کهیدار باشید درصورتخانم و چه آقا باشید و چه کارمند یا دارای شغل آزاد و یا حتی خانه

یت و ثروت موردنظر خود به موفق توانیدیصورت آگاهانه و هوشمندانه باشید مو باهدف استفاده از سرمایه خود به

 .در این بازار دست پیدا کنید
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 مرحله تصمیم گیری سرنوشت ساز فرا رسیده

 .ایدحال به تفاوت خودرو پراید و پژو با یک خودرو بی ام و یا بنز، توجه کردهحتماً تابه

هرروز ما را  تواندیدر بازارهای مختلف که م گذارییهداشتن خودروی خوب، حسابی بانکی با صفرهای زیاد، سرما

ثروتمندتر از دیروز کند، همه و همه جزو تمایالت و آرزوهای اکثر ما است و دوست داریم هر چه بیشتر برای 

اما غافلیم  کسب آزادی، امنیت، استقالل، خوشبختی، آرامش خاطر و احترام، به کسب درآمد و ثروت بپردازیم؛

 مسالاهزینه کردن مرتبط است.  یرهوشمندانهطور مستقیم با هوشمندانه و یا غد بیشتر بهاز اینکه کسب درآم

ساله و با هزار دردسر دیگر گرم بود و دیدیم که خیلی از ما با همان آمال و آرزوهایی  ۷بازار خرید خودرو با وام 

 همهینیم و خوشحال از اخرید خودرو دورهم جمع شده بود یهاکه برای ثروتمند شدن در سرداریم در صف

 .موهبت که نصیبمان شده است

 به موضوع نگاه کنیم: تریقبیایید دق 

و دوست داریم  دهیمیو هیچ تالشی برای محقق شدن اهداف و آرزوها انجام نم یماغلب ما فقط آرزو در سردار

شمند و کمی وقت گذاشتن با تفکر هو کهیما پیش رود درحال یهامطابق خواسته یزچمثل غول چراغ جادو همه

دست پیدا  یمانهابه ارزش توانیمیاندازمان مدر روز با جستجوی راهکارهای مختلف استفاده مناسب از پس

ی پایدار که یک یهازودگذر و آنی را تمرین کنیم تا به اهداف و لذت یهاکنیم. سعی کنیم تفکر کنار زدن لذت

 ۳۲خرید خودرو  پیشنهاد اول نگاه در مثالعنوانبه  رفاه است برسیم.ها ثروتمند شدن و داشتن زندگی با از آن

نقد  یلیونهفت متومان( و فقط پرداخت  هزار ۴۹۶ماهی ) ساله ۷ بازپرداخت با  میلیونی ۲۵میلیونی با وام 

از  کهیسال درصورت ۷پس از  بینیمیمختلف م هاییولی بعد از بررس رسدیبرایمان جذاب و اغواکننده به نظر م

میلیون و به ارزش بسیار پایین تراز آن  ۴۸ یمت، خودرویی باقیمتصادفات در امان بمانیم و جان سالم به درببر

تومان  یلیاردم یکچیزی حدود  کردیمیم گذارییههمان پول را در بورس سرما کهینصیبمان خواهد شد درحال

، ماشین و منزل خوبی خردیلیون هم کسی از ما نممی ۱۵پژو که دیگر  یجادر حساب بانکی خود داشتیم و به

 .کردیمیفراهم م

اینکه تصمیمات مالی خود را از روی احساسات بگیرید، روی این مورد تمرکز کنید که با هر  یجاپس به

 آن را چند برابر کنید؟ توانیدیبا کمترین هزینه، چگونه م یارداریدکه در اخت اییهسرما

 :بینیدیو نتایج بلندمدت اونها رو م هاگذارییهانواع سرمااز  اییسهدر زیر مقا

 

 تومان هزار ۴۹۶با قسط ماهی  یلیونو پنج م یستبوام  یلیونهفت م میلیونی: نقد ۳۲خرید خودرو  -۱
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 تومانمیلیون  ۱۵سال کارکرده باارزش حدودی  ۷سال: خودرو  ۷سرمایه شما بعد 

 

 هزار تومان در بانک یا بیمه عمر ۴۹۶اضافه نمودن ماهی و  یلیونهفت مانداز پس -۲

 تومانهزار ۵۰۰و  یلیونم ۱۱۷سال:  ۷سرمایه شما بعد 

 

 کسب به اصولی آموزش با که تومان هزار ۴۹۶ ماهی نمودن اضافه و  میلیونی در بورس ۷ گذارییهسرما -۳

 کنیدمی پیدا دست میانگین صورتبه سود درصد ۵ ماهی

 تومان یلیونو نه م یلیاردم یکسال:  ۷سرمایه شما بعد 

 عاقالنه فکر کنیمپس بهتر است که در همه زمینه ها خصوصا راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری 

 یا خیر؟رایط ورود به بازار سهام هستیم گذاری چیست و آیا واجد ش سرمایه

راجع به مزایای سرمایه گذاری صحبت کردیم اما برای اینکه همه ما به درک درستی از سرمایه در صفحات قبل 

 نیاز به توضیحات بیشتر است:گذاری برسیم، 

سرمایه گذاری به زبان ساده یعنی از ارزش هر چیز در زمان حال چشم پوشی میکنیم به امید آنکه ارزش آن در 

میگوییم روی خودتان سرمایه گذاری کنید یعنی از خواسته های کوتاه  آینده به صورت مشخص باال برود. وقتی

مدت و لذت های آنی تان چشم پوشی کنید و مثال کتابی بخوانید یا آموزشی ببینید تا در آینده زندگی با رفاه 

ه امید هام ببرای خرید س تر و شادتر را داشته باشید. وقتی میگوییم سرمایه گذاری در اوراق بهادار یعنی پولی را

 به دست آوردن سود مشخص از آن در آینده پرداخت میکنیم.

سرمایه مورد نظر، تحلیل و صرف زمان و وقت کافی است  سرمایه گذاری در هر کاری احتیاج به روحیه خوب،

خصوصا اگر بخواهیم به سرمایه گذاری مالی و خرید سهام بپردازیم احتیاج به تحلیل و مطالعه و زمان کافی 

است در غیر اینصورت ریسک کارتان باال میرود و توقعی که از میزان سود در مدت زمان مشخصی داشتیم را 

 برآورده نمی کند.

بازار سرمایه هم جایی است که با وجود اینکه میتوانید سود باالیی از آن کسب کنید و جیب پر پول داشته باشید 

رش سقوط خواهید کرد و تمام دارایی تان از بین خواهد رفت. اما بدون تحلیل و بررسی به راحتی از عرش به ف

خیلی ها رو میشناسم که بدون آموزش و مطالعه و فقط با وجود اینکه یکی دو معامله سود ده انجام دادند دوباره 

به خرید سهام پرداختند و تمام سودی رو که از بازار کسب کرده بودند رو دو دستی تقدیم کردند و حتی اصل 
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رایی شان هم به نصف رسید. پس باید بسیار هوشیار عمل کنید. البته این را هم بگم که با وجود سختی ها و دا

 می که هایی است جزو شغل سهام گری تنش هایش، بسیار جذاب و شیرین و دوست داشتنی است. معامله

 .باشد نداشته تحصیلی مدرک به نیازی و کنید کسب آن توسط زیادی پول توانید

یعنی هر سرمایه گذار بورس دوست دارد که  ؛لی است که خوشبختانه منافع اش در جهت منافع ملی استشغ

کشور در امنیت کامل و در رونق و رشد اقتصادی باشه و هرج و مرج و خدای نکرده جنگ نداشته باشیم پس بر 

گذاران بورسی صلح و آرامش سرمایه ، خالف شغل هایی که منافعشان در جهت کاهش هر کدام از موارد باالست

 و امنیت برای همه خواستار هستند و جای بسی خوشحالی و مسرت هست.

 بازه های زمانی سرمایه گذاری:

 ۶روز و میان مدت که حدود  ۴۵-۳۰که به صورت میانگین بین سرمایه گذاری در بازه های مختلف کوتاه مدت 

 قسیم بندی می شود.است تو بیشتر یکسال ماه است و بلند مدت که حدود 

 :نواع سرمایه گذارانا

 :سرمایه گذارانی که در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح زیرند

 :شخاص حقیقیا -۱

از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می کنند. در  سود بردنگروهی هستند که بیشتر به امید 

سرمایه این افراد زیاد باشد، ممکن است هدف دیگری همچون بدست گرفتن کنترل شرکت برخی موارد، وقتی 

 .از طریق خرید درصد باالیی از سهام آن شرکت نیز دنبال شود

  :اشخاص حقوقی -۲

این اشخاص که معموالً به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی، تأثیر بسزایی در بازار سرمایه دارند، متنوع و 

شرکتهای سرمایه  مثل بانکها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی، :مهمترین آنها به شرح زیرندبرخی از 

 ، وسایر اشخاص حقوقیگذاری

دیگر  سهام خرید ندارید، بازار مورد در کافی دانش و وقت اگرحاال که با مفهوم سرمایه گذاری آشنا شدید، 

 در مسه هر خرید از اگر قبل برحسب شانس و اقبال کار کردید.قماربازیه و  بلکه نیست، گذاری سرمایه اسمش
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 اب اگر حتی. نیست گذاری سرمایه اسمش چون همه میخرند شما هم خرید کنید آن هم و نکنید تحلیل موردش

شما مسئول سود و زیان خودتون هستید پس باید هشیارانه عمل کنید. هشیارانه عمل کردن  .بشه همراه سود

 تخصص دانش، وقت، کار این شرایط باال را ندارید سرمایه خودتون رو دست کسانی بدهید که براییعنی اگر 

 به رو ولتونپ. معتبر سبدگردانهای به بدید یا داشتن خوبی رتبه که صندوقهایی به بدید رو پولتون. دارند رو الزم

 .یدهند غیرمتخصصی هر

به  ؛شود می خودتان مالی دانش افزایش مانع ،دیگران به گذاری سرمایه کار واگذاریالبته این را هم بگویم که  

 اصل در و دهید افزایش را خود مالی هوش توانید نمی کند مدیریت را پولتان دیگری شخص اگر دیگر عبارت

 !دهید می پاداش دیگران به خود، جای به خودتان پول با شما

  .و اوراق بهادار خوش آمد می گویم بورسورودتان را به  کهاگر هم که شرایط باال را دارید 

 

 آیا برای این بازار ساخته شده اید؟ 

پتانسیل سرمایه گذار موفق بودن را آیا اینها همه پیش شرط های ورود به این بازار بود. حاال باید ببینید که 

 دارید یا خیر؟

دچار استرس می شوید و یا نظم و انضباط اگر در زندگی روزمره خودتون ثبات احساسی ندارید یا به دفعات زیاد 

و یا حتی انسان مسئولیت پذیری نیستید و وقتی کاری را بد انجام می دهید دیگران را سرزنش  در کارها ندارید

مثال کسانی که  ؛براتون اینه که برای فعالیت در بازار سرمایه هم دچار دردسر خواهید شد خبر بد میکنید،

طبق چک لیست هایشان کارها را انجام دهند زودتر از بقیه موفق خواهند شد. حتی اگر آموزش دیده اند تا بر 

سرمایه بسیار زیادی داشته باشید یا از هوش باالیی برخوردار باشید بدون رعایت موارد باال باز هم بازدهی الزم را 

هوش ذهنی و هوش مالی باید  ولیمانند هوش انیشتین داشته باشید  ینخواهید داشت. نیازی نیست تا هوش

 متوسط رو به باالیی رو داشته باشید و مهارت تصمیم گیری و حل مسئله و محاسبات را داشته باشید.

هوش مالی هم مرتبط با کسب درآمد و محافظت از پول و بودجه بندی پول است و جزیی از هوش ذهنی یا  

 هزینه هم تومان میلیون ده و باشد داشته مددرآ تومان میلیون ده سال در نفر یک اگر مثال ؛است IQهمان 

 از تومان میلیون دو و هزینه تومان میلیون هشت و دارد درآمد تومان میلیون ده که کسی مقابل در باشد داشته

 میزان از جدای بتواند کسی اینکه !است تری ضعیف مالی هوش دارای کند می گذاری سرمایه را خود پولهای
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درنهایت اینکه  .است باالئی مالی هوش دارای کند گذاری سرمایه و انداز پس را خود درآمد از مبلغی خود درآمد

در هر کدام از  اگر .هستید باالتری مالی هوش دارای کنید کسب بتوانید خودتان سرمایه از باالتری سود هرچه

 اگر اما ،شوید موفق گرمعامله یک به تبدیل چگونه که بیاموزید توانیدموارد ضعیف هستید خبر خوب اینکه می

 .برگزینید را دیگری شغل است بهتر توانید،نمی

اگر با عشق و عالقه به آموزش و یادگیری بپردازید زندگی که با ترید کردن و معامله گری که  مطمئن باشید

وقت خودتان را پویایی و نشاط و تقویت ذهن را به همراه دارد فوق العاده خواهد بود. به جای اینکه ساعت ها 

برای شغلی که به اجبار وارد آن شدید و از هر لحاظی به آن عالقه ای ندارید و فقط برای کسب درآمد به اجرای 

، لحظه ای خودتان را تصور کنید که می پردازید دستورات مدیر و رییس و سر و کله زدن با افراد مختلف

خودتان رییس خودتان هستید و الزم نیست تا از دستورات کسی پیروی کنید و با هر بار معامله موفقی که انجام 

می دهید نیرو و انرژی تان برای شروع دوباره و کسب دانش و تجربه جدید بیشتر می شود و به امکانات مالی و 

. فقط ی رسید، آن وقت تصمیمتان برای آموزش و یادگیری جدی تر خواهد شدمآرامشی که منتظرش هستید 

 سه اصل عالقه، تالش و منظم بودن را باید همیشه رعایت کنید.

 سرمایه مناسب برای ورود به بازار سرمایه

 رو میتوانندخیلی از افراد از من می پرسند که چه میزان سرمایه و چه گونه سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازار 

همیشه به دوستانی که تازه میخواهند وارد این بازار شوند این توصیه رو میکنم  با کمترین هزینه کسب کنند؟

که هیچ وقت با قرض و وام و فروش خودرو و تسهیالت دیگر سراغ سرمایه گذاری در این بازار نیایید چون این 

یی زیادی میکنه در صورتیکه ناعاقالنه و بدون دانش کافی بابسیار جذاب و فریبنده هست و دلربازار همانطور که 

گویا ترین کلماتی که میتونستم بگم این بود. پس باید با  واردش بشید میتونه شما رو به خاک سیاه بنشونه.

هشیاری هر چه تمام تر افسار این بازار رو بدست بگیرید و وقتی مهارت الزم رو پیدا کردید تا سال های سال 

پس هیچ وقت از سرمایه های مورد نیاز خودتون در این بازار استفاده نکنید  ی خوبی میتونید ازش بگیرین.سوار

 ن.استفاده کنی، و از سرمایه ای که نیاز ندارید تا به بهترین وجه ممکن بتونین کسب تجربه داشته باشین

 ه گذاری بپردازید و همانطور که درمطلبتومان به سرمای میلیون دهتا  میلیون یکبرای شروع پیشنهاد میکنم با 

خواهم گفتم لزومی نداره اول کار کد معامالتی آنالین بگیرید. چون کد آنالین  «آشنایی با بورس به زبانی ساده

دسترسی خیلی راحت برای خرید و فروش رو در اختیارتون قرار میده و با هر پیشنهادی که از طرف دوستان 

 .از این بازار می رویدو ناراحتی به خرید و فروش می شوید و در نهایت با ضرر  ترغیب دریافت می کنید
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تومان بود و پس از کسب آموزش های الزم و مطالعه  میلیون دوبه یاد دارم که اولین سهامی که خریدم با حدود 

درس های خوبی کتب ضروری بود و طبیعتا سود خوبی رو هم در مدت زمان کمی برایم به همراه داشت و البته 

درصد بود رو که  ۳۰هم از هر معامله ام از ابتدا تا به حال گرفتم و همان سرمایه اولم با سود خالصش که حدود 

تومان شد را از سایر سرمایه هایی که وارد بورس کردم، کنار گذاشتم و هزار ۶۰۰میلیون و  ۲در مجموع 

میلیون تومان  ۲را رویش پیاده کردم و دیدم که با  داد خواهماستراتژی سود مرکب ماهیانه که برایتان توضیح 

 چند سال پیش چه کارها که میتوانم انجام بدهم.

در  و به راحتی با کوچکترین تغییری تومان سرمایه داشته باشید صد هزارکافیه تنها برای ورود به این بازار البته 

د بدون هیچ تالش اضافه ای برای یتومان نیز میتوان پانصد هزارتومان که هیچ حداقل تا  صد هزارپس اندازتان 

ا یک نفر ب را بتومان یک شام خو صد هزارسرمایه گذاری در اختیار داشته باشید. میتوانید تصمیم بگیرید که با 

 مانتو و اگر آقا باشید دو عدد پیراهن برای ۱تا پیتزا بگیرید و میل کنید یا اگر خانم باشید  ۳ دیگر بگذرانید یا

تومان است در مدت یکماه، دریچه ای نیز  ۳۳۰۰اما میتوانید باهمین مبلغ که پس انداز روزانه ؛ خودتان بخرید

 به روی خودتان باز کنید که زندگیتان را میتواند متحول کند.

فقط باید اولویت خود را در همه مسائل زندگی و از جمله در کسب درآمد تعیین کنید و ببینید گذشتن از یک 

فریح ساده برای کسب دانش و درآمدبسیار باالتر در اولویت فعلی شما هست یا خیر. این را بدانید که کسانی که ت

حاضر نیستند برای آموزش خود وقت بگذارند به زودی از چرخه رقابت حذف و روز به روز در سرازیری فقر 

هند بود و در آینده جزو کسانی هستند که گرفتار خواهند شد و مسلما جزو افراد برجسته و فرهیخته جامعه نخوا

از بدبختی و فقر و بی پولی به ستوه آمده و به زمین و زمان بدگویی میکنند. در حالیکه اگر زمان کوتاه اما مداوم 

افکارشان سرمایه  را به کسب دانش مناسب که به کسب ثروت نیز منجر شود اختصاص دهند و روی خودشان و

هاو مهارت های خود را افزایش دهند به زودی ورق برگشته و عالوه بر کسب دانش به  گذاری کنند و توانایی

جایگاه خوبی از ثروت نیز دست پیدا میکنند و در عوض خوشی های کوچک، به خوشی های ماندگار می رسند و 

ور خو د و زمانی که دیگران در سنین باال به سختی مشغول کار و تالش برای امرار معاش هستند آنها به ام

 با عقل و درایت کسب کردند می پردازند. تفریحات و لذت بردن از مواهب که

تا با کسب دانش و آموزش مناسب تان را تا جای ممکن کاهش دهید و هزینه هایکنید پس امروز پس انداز 

تا در مدت زمان کوتاهی  دان را افزایش دهیتان به نحو مطلوب استفاده و سودتاز سرمایه های موجود دبتوانی

 .شاهد باشیدان تا و دارایی هایبرای سرمایه هرا رشد خوبی 

 

 

تومان پس انداز شروع به جمع آوری سرمایه برای ورود به بازار سرمایه  ۳۳۰۰: تنها با روزی تمرین

 کنید تا سایر نکات ضروری را نیز در ادامه آموزش ببینید.
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تومان به نتیجه ای منجر نشود و  صد هزارتومان و در نهایت ماهی  ۳۳۰۰شاید در نگاه اول جمع کردن روزی 

مبلغ بسیار کمی برای سرمایه گذاری خواهد بود اما بدانید که وقتی این عادت کاهش هزینه های اضافی در شما 

 و ؛تومان سرمایه خواهید داشت صد هزاربه صورت یک اصل دربیاید در مدت زمان کوتاهی خیلی بیشتر از ماهی 

با هر کاهش هزینه و کسب درآمد هم سرمایه  ،مثل گلوله کوچک برف که از باالی یک کوه به پایین می غلتد

شما روز به روز اضافه شده و هم انگیزه شما بیشتر شده و روند ثروتمند شدنتان سریعتر صورت میگیرد و گلوله 

برفی درآمدتان بزرگتر شده و تند تر و با شتاب بیشتری به پایین می غلتد. حاال وقتش است که بدانید چگونه از 

مایه هایتان به نحو موثر در کسب و کارهای پر بازده استفاده کنید تا بیشترین سود را از آنها دارایی ها و سر

 کسب کنید و آرامش و خوشحالی همراه با موفقیت به همراه داشته باشید.

 چگونه ثروتمندان به ثروت می رسند؟

ها با چه برنامه ای به کسب ثروت همه ما در اطرافمون افراد ثروتمند رو میبینیم و بسیار خوبه که بدونیم اون

اونها یک سری استراتژی هایی برای خودشون دارند پرداختند و موفق شدند و چرا هر روز ثروتمند تر می شوند. 

اول بیایید تعریفی از دارایی داشته باشیم که یکی از دالیلی که جیب  که دقیقا آن ها را اجرا می کنند.

 شود هدفمند کار کردن بر مبنای همین دارایی است.ثروتمندان هر روز پر پول تر می 

ثروتمندان سعی  و سهام شرکت ها. دارایی هر چیزی است که ارزش پولی دارد مثل پول و سکه و خانه و ماشین

میکنند دارایی هایی رو داشته باشند که پول در جیب آنها می گذارد مثال کارخانه ای را تاسیس و سود آن 

هفتگی یا ماهیانه به حسابشان واریز می شود و یا کسب و کاری را راه اندازی می کنند که سود آن به حسابشان 

بلکه سعی  د و برای کسب دارایی سخت تالش نمی کنندبرای آینده پول پس انداز نمی کنن آنها وارد شود.

میکنند دارایی های مختلفی را ایجاد کنند تا دارایی ها برایشان کار کنند و حتی اگر ورشکست شوند چون هوش 

 مالی باالیی جهت کسب ثروت دارند به راحتی دوباره روی پای خودشان می ایستند.

ته باشیم تا بتواند وقتی که ما در خواب هستیم نیز برایمان سود پس ما هم باید سعی کنیم کسب و کاری داش

دوباره در کسب و کار فعلی یا سایر کسب و کارها استفاده کنیم تا منجر به  تولید کند و سود آن را نیز بتوانیم

 پیشرفت فوق العاده ما در کسب ثروت شود.

و به  کنید اضافه قبل ماه سرمایه به  درصد ۱۰ه فکر کنید اگر یک میلیون تومان داشته باشید و بتوانید هرما

اگر سرمایه تان  .تومان میشه یلیاردم ۹۲تبدیل به  یلیونم یکسال  ۱۰ مدت در سرمایه تان هم دست نزنید

 خواهد رسید. یلیونم ۹۳سال سرمایه تان به  ۵ درصد بگیرید بعد از ۵تومان باشد و ماهانه سود  یلیونپنج م
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 تیسبتومان،  یلیونپنج مر جدول زیر برای دوستان گرامی محاسبه کردم که اگر شما با سرمایه هایی معادل د

و سودتان را نیز استفاده  درصد بگیرید ۱۰و یا  ۷، ۵سرمایه گذاری کنید و بتونید ماهانه درصد سودی  یلیونم

 به چه نتایج جالبی خواهید رسید نکنید

 

سرمایه 

 اولیه

سود 

مستمر 

 ماهیانه

ا شمتقریبی سرمایه 

 بعد سال اول

شما تقریبی سرمایه 

 بعد سال دوم

 شما بعد تقریبی سرمایه 

 سال پنجم

 پنج

میلیون 

 تومان

 تومان یلیوننود و سه م تومان ۱۶،۱۲۵،۴۹۹ تومان ۸،۹۷۹،۲۸۱ درصد ۵

 یلیونو پانصد م یلیاردم یک تومان ۴۹،۲۴۸،۶۶۳ تومان ۱۵،۶۹۲،۱۴۱ درصد ۱۰

 تومان

 یستب

 یلیونم

 تومان

 یلیونو هفتاد و سه م یصدس تومان ۶۴،۵۰۱،۹۹۸ تومان ۲۴،۸۱۷،۱۲۶ درصد ۵

 تومان

 نتوما شش میلیارد تومان ۱۹۶،۹۹۴،۶۵۳ تومان ۶۲،۷۶۸،۵۶۷ درصد ۱۰

 

 واقعا فوق العاده است. مگه نه؟

ام هر تغییر مثبتی که میخواهید انجاز این استراتژی به راحتی می توانید در سایر کارهایتان نیز استفاده کنید. 

دهید فقط به صورت مداوم و کم کم انجام دهید. این تغییر می تواند در سرمایه گذاری و یا نحوه خرج کردن 

 پس اگر پول و یا پس انداز کردن آن باشد و یا تغییر در سحرخیز شدن و مطالعه کتاب و کسب عادات مفید.

درصد ماهانه نمیتوانید سود از سرمایه تان کسب  ۵است و یا فعال به اندازه  حتی سرمایه تان کمتر از این مبلغ

 کنید تمرین کنید تا کم کم این استراتژی را پیاده و نتایج فوق العاده آن را در زندگی مالی و شخصی ببینید.

 

دقیقه  ۵: هر عادت خوبی که به نظرتان میرسد را در طول روز انجام دهید و سعی کنید هر روز حداقل تمرین

را به آن اختصاص دهید. این عادت می تواند پس انداز کردن مبلغ مشخصی در روز یا کاهش هزینه ها یا 

از تمام روزهایتان برای مطالعه کتاب مفید و هر چیزی که شما را یک قدم به موفقیت نزدیک تر کند باشد. 

 انجام کارهای لذت بخش که در آینده نیز سود خوبی برایتان به همراه خواهد داشت استفاده کنید.
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همیشه در نظر داشته باشید کسانی در سرمایه گذاری موفق تر می شوند که استراتژی بلند مدت داشته باشند و 

به راحتی می بینید که تغییرات کوچک منجر به چه تغییر  اسیر هیجانات کوتاه مدت نشوند. از جدول باال هم

و ثروت های چند میلیاردی را برای شما به همراه خواهد داشت و متوجه می  بزرگی در بلند مدت می شود

 شوید که زمان چه قدت بزرگی دارد.

رمایه بعد مدتی افت س توجه کنین ثروتمندان هم اگر استراتژی و برنامه برای سرمایه شون نداشته باشند، مسلماً

الیق ثروتمند شدن هستند. مهم تفکر ثروتمند  کنندیخواهند داشت و اونهایی که با آگاهی از پول استفاده م

 .هاستیشدن و عمل کردن بر طبق قوانین و پایبندی به استراتژ

ست. حال ا شدهیفاستراتژی تعر یبناطرنج دنیایی از حرکات پیچیده برمدقت داشته باشید بورس مثل بازی ش

 یدتوانیها باشد را شما بلد نباشید. چگونه من چگونگی حرکات مهرهآ تجسم کنید که اصول اولیه که حداقل

د؟ خیر. باشی یبازیگر مطرح و بنام توانیدیم یا؟ حال تجسم کنید حرکات رو به خوبی بلد هستین. آیدبازی کن

 به جیب تدبیرهایها، ب، عجولهاتجربهبی جیب از ثروت لانتقا محل بورس  چون تجربه هم چاشنی بازی هست.

 .ددارند که جدا از هیجانات بازار به اون پایبندن ایشدهیفعلمی، استراتژی تعر یبناها که برمباتجربهو صبورها 

 آشنایی با بورس

تا  خواهندیمن م، همیشه از کنمیکه من در حوزه بورس فعالیت م وندمحض اینکه اطرافیانم متوجه میش به

 :ستاده توضیح بدهم که اصالً بورس چیبرایشان به زبان س

 سرمایه که خرید و فروش تحت قوانین خاصی در آن امکان می پذیرد ، وجود دارد مثلسمی انواع بازار های ر

هر جا که اسمی از بورس آمد منظور  الکترونیک در این کتاب که ، بورس فلزاتبورس اوراق بهادار، بورس کاال 

  من، بورس اوراق بهادار است. 

که ساختمان آن در  «سازمان بورس اوراق بهادار»نام سازمانی به بورس اوراق بهادار بازار رسمی سرمایه است که 

 شرکت، ۵۰۰حدود  شدهرفتهیپذ یهاخیابان حافظ تهران هست، وجود دارد که در آنجا سهام شرکت

، یارگذهیکه اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورت تمایل برای سرما شوندیاصطالح معامله م یا به دوفروشیخر

 .دبا دریافت کد بورسی این کار را انجام دهن توانندیم یراحتبه
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 و کار داریم؟ در بورس با چه چیزهایی سر

 تاالر و اصلی تاالر بخش دو به که میپردازند سهام فروش و خرید به کارگزاران که است جایی: بورس تاالر -1

ی م سهم هر ای لحظه قیمت نمایانگر تابلویی بورس تاالر در مردم آگاهی برای همچنین .میشود تقسیم فرعی

 .باشد

 ود به که کنند رجوع آنها به باید سهام فروش و خرید برای افراد که هستند هایی شرکت: بورس کارگزاران -2

 می بورس در حاضر های وشرکت سهامداران بین واسطه کارگزاران .میشوند تقسیم وخصوصی دولتی دسته

 حساب اداره - معامله انجام: کارگزار وظایف .کنند رجوع آنها به باید سهام فروش و خرید برای افراد که باشند

 راهنمایی و مشاوره - اشخاص گذاری سرمایه

 هک نقدینگی و سرمایه صاحبان همان یعنی. باشند حقوقی و حقیقی افراد توانند می که: فروشنده و خریدار -3

 .باشند دولتی یا خصوصی بانک یک حتی ویا خاص شرکت یک یا عادی مردم توانند، می

 فهرست این در دارند، را بورس در شدن معامله قابلیت که هایی شرکت: شده پذیرفته های شرکت فهرست -۴

ایی ه شرکت فقط بورس در اما کنند، می فعالیت مختلف موضوعات با کشور در شرکت صدها. باشند می موجود

 .است شده درج بورس رسمی فهرست در آنها نام و شده تصویب آنها صالحیت که دارند حضور
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 مکانیزم و ساز و کار بورس چیست؟ 

و ... فعالیت می کنند جهت رشد و  یمیپتروش ،خودرویی، شرکت های مختلفی که در صنایع گوناگون بانکی

توسعه خود و در نتیجه رشد اقتصادی و استقالل هر چه بیشتر کشور، نیازمند مشارکت افراد جامعه هستند که 

در نتیجه با سود دهی و بازدهی هر چه بیشتر و باالتر شرکت ها، افراد مشارکت کننده نیز در سود آن سهیم 

هر مقدار سرمایه ای که میخواهد وارد صنعت کند، با خرید سهام آن شرکت خواهند بود و هر فرد متناسب با 

 میتواند به کسب درآمد برای خود و توسعه و پایداری برای صنایع مختلف برسد.

میزان سرمایه شرکت های مختلف با هم متفاوت است و متناسب با سرمایه هر شرکت، به هر واحد از سرمایه 

ام مالک جزئی از دارایی های شرکت یا بنگاه تولیدی و شریک سود و زیان آن می سهم میگویند که با خرید سه

به عنوان مثال اگر شرکتی هزار سهم  شوید. به من و شمایی که سهام شرکت ها را میخریم سهامدار میگویند.

شما  داشته باشد و من صد سهم آن را بخرم مالک یک دهم از شرکت خواهم بود و در صورتی که سهام را به

بفروشم مالکیت تغییر میکند و شما مالکیت آن ده درصد را خواهید داشت و قیمت سهام شرکت های مختلف با 

هم متفاوت است و عالوه بر آن، قیمت یک سهم ثابت نمی ماند و متناسب با ارزش یک سهم باال و پایین می 

 بازار در کنید، می سهام خرید به اقدام کهزمانی شما .است ریال ۱۰۰۰ ایران در سهام اسمی قیمت رود و معموال

 میکنید. فعالیت به شروع سرمایه

 بورس می توانید از دوطریق به سود مناسب دست پیدا کنید: به خاطر داشته باشید که در

 .کنید دریافت نقدا را شرکت آن سود سالیانه صورت به و را بخرید سهم یک اینکه اول

سهم سود نقدی می پردازد و عده  بینی می کند که مبلغ خاصی به ازای هریعنی شرکت در ابتدای سال پیش 

 سهامدار، یک سال کامل، نیازی نیست که ای نیز به خاطر سود ساالنه اش این سهام را خریداری می کنند.

عمومی عادی  سهام باشد تا بتواند از سود ساالنه استفاده کند. هر فردی که در تاریخ برگزاری مجمع مالک

 .سهامدار شرکت بوده باشد، سود یکساله به او تعلق می گیرد

در واقع از  رشد قیمت سهام از یعنی ؛بفروشید باالتر قیمت با آنرا و بخرید پایین قیمت با را سهم یک اینکه دوم

 ۲۵۰تومان باشد و در هنگام فروش  ۲۰۰اگر قیمت سهمی در هنگام خرید  مثال ؛دیکن نوسان قیمت استفاده

یعنی اگر  ؛درصد سرمایه تان است، سود کردید ۲۵تومان که معادل  ۵۰تومان بشود یعنی به ازای هر سهم، 

تومان بخرید در مجموع به اندازه یک میلیون تومان سهم خریدید اگر و همه ی  ۲۰۰عدد سهم به ارزش  ۵۰۰۰
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تومان بفروشید سرمایه تان از یک میلیون تومان به یک میلیون و دویست و  ۲۵۰سهم را در قیمت  ۵۰۰۰آن 

 پنجاه هزار تومان می رسد.

پس مشخص است که این خریداران و فروشندگان هستند که قیمت هر سهم را تعیین میکنند. هر چه اخبار و 

ت دگان حاضر نیستند به قیماطالعات از یک سهم بهتر باشد تقاضا برای خرید آن سهم بیشتر می شود و فروشن

های پایین سهام خود را بفروشند. این نکته ای است که من همیشه به شاگردانم میگویم که اگر سهمی را با 

تحلیل و بررسی کامل خرید کردید به راحتی آن را نفروشید و منتظر شوید تا به هدف قیمتی که برایش تعیین 

وستانی که تحت جو بازار قرار می گیرند و در قیمت های پایین سهام کردید برسد. تجربه به من ثابت کرده که د

درصد باالتر همان سهم را خریداری می  ۱۵تا  ۱۰ ارزشمند خود را می فروشند پس از پشیمان شدن حداقل

 کنند. پس نگهبان و حافظ سهامتان باشید.

 خرید و فروش از چه طریقی صورت می گیرد؟

این  هایانجام دهید بلکه توسط کارگزار یدوفروشخر توانیدیصورت مستقیم نمتوجه داشته باشید که شما به

که  هایییو شما باید با دادن مشخصات خود، کد بورسی خودتان را از یکی از کارگزار گیردیکار صورت م

در  هایها هم از طرف شما توسط کارگزارسهام شرکت یدوفروشاند، دریافت کنید و درخواست خرشدهثبت

  شودمی ثبت  سیستم معامالت بورسی

  :شودیسهام بررسی م یدوفروشمختلف برای خر یهادر زیر راه

پس از دریافت کد بورسی، بر اساس مهارت و تجربه خود باید روش معامالتی خودتون رو مشخص کنید که آیا 

 انجام دهید یرمستقیمصورت مستقیم یا غبه یدوفروشخر خواهیدیم

ر به زی یهااز راه توانیدیفرصت کافی برای مطالعه در بازار سهام و بررسی سهام گوناگون ندارید م کهیدرصورت

 در بورس بپردازید و از طریق واسطه در بازار سرمایه حضور پیدا کنید یرمستقیماصطالح غبه گذارییهسرما

جهت مدیریت « مشترک گذاریصندوق سرمایه»و « اختصاصی یسبد گردان»در حال حاضر دو روش رسمی 

 .گذاری در بورس اوراق بهادار وجود داردسرمایه

 گذارییهبه سرما توانیدیزیر م یهااز راه یدفرصت مطالعه و بررسی بازار و سهام مختلف رادار کهیدرصورت

 :بپردازید

تر شده است؛ که با حضور در کارگزاری و پر کردن فرم مربوط به رنگحضوری که امروزه بسیار کم یدوفروشخر-

 .داشت خواهد وجود کارگزاری توسط بورس معامالت سامانه در شما درخواست ثبت خرید یا فروش سهام امکان
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یا فروش سهام انجام  تلفنی که با دریافت رمز گویا و تماس با کارگزاری درخواست ثبت خرید یدوفروشخر-

 .شودیم

جهت راحتی مشتریان )اشخاص حقیقی و حقوقی( با توجه به الکترونیکی شدن اکثر امور، سازمان بورس هم

 :است  صورت های مختلف رو در اختیار کاربران و مشتریان قرار دادهبه یدوفروشامکان خر

د و رمز عبور درخواست خری یا دریافت نام کاربرو ب گیردیصورت آفالین صورت ماینترنتی که به یدوفروشخر -

 شدهیینکه سهم شما به مبلغ تع یتوسط خودتان را ثبت و هرزمان شدهیینتع هاییمتیا فروش سهامتان در ق

  .مالحظه نمایید توانیدیصورت آنالین مرسید معامله صورت خواهد گرفت و نتیجه را به

 یراحتآنالین که شما با دریافت کد کاربری و رمز عبور درخواست خرید یا فروش سهام تون رو به یدوفروشخر-

 به توجه اب.  صورت آنالین از طریق کارگزار در سامانه معامالتی سازمان بورس ثبت شودثبت کنید تا به توانیدیم

 .بران و مشتریان قرارگرفته استموردتوجه اکثر کار روش این امروزه  بر نبودن،بودن و زمان تریعسر

 اریدبرخورد کافی تجربه از که زمانی است بهتر معامالت،  باید توجه داشته باشید که دریافت کد آنالین جهت

رادی و اف گیرندیهیجانات این بازار قرار م یرعموماً افراد تحت تأث و هست هیجانی بازار بورس چون. بگیرد صورت

ن در صورت آنالیبه چون و  گیرندیدوستان قرار م هاییهشایعات و توص یرکه در اوایل کار هستند اغلب تحت تأث

موجبات ضرر و زیان خود را فراهم  موقعیب یدوفروشخر با ، اقدام به معامله کنند توانندیکمترین زمان م

 کنند.یم

 نکات ضروری جهت فعالیت حرفه ای در بازار

همیشه بورس را به چشم یک بازی ببینید که در مرحله اول باید قوانین و مقررات و اصول این بازی را بلد باشید 

تا بتوانید موفق شوید و تبدیل به یک معامله گر موفق شوید چون مسلما در این بازی حریف های قدرتمند و 

 هستند.مسلط بر آن  باهوش هم زیاد هستند که با تمام قوانین این بازی آشنا اند و

را دیدید و با سختی ها و مضرات آن آشنا شدید وقتش است که  بورسحاال که مضرات و منافع و خوبی های 

 این تصمیم را بگیرید که آیا میخواهید به عنوان معامله گر بورس فعالیت کنید یا خیر.

 در صورتیکه پاسختان مثبت است ادامه این مطالب را بخوانید

پس اگر قبال معامالتی میکردید که شانسی بود و باری به هر جهت و یا باسیگنال دوست و رفیق و سایت های 

ضرر میدادید و دلتان به چند درصد سودی خوش بود که سیگنال ده صد درصدی بود که اغلب مواقع هم 

درصد ضرر  ۳۰با د و حساب کتاب کنید حداقل نا اگر بنشینیو مطمئشانسی از هر ده معامله کسب میکردید 
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نار بگذارید و به انجام دادید و با سود و ضرر را ک پس همین االن دست نگه دارید و تمام معامالتی که، مواجه اید

 عنوان تجربه ازش استفاده کنید.

 .یا خیر دازیداین تصمیم را بگیرید که میخواهید به عنوان معامله گر موفق در بورس اوراق بهادار به فعالیت بپر و

حاال که مرحله تصمیم گیری برای تبدیل شدن به معامله گر موفق را پشت سر گذاشتید، الزم است نکات زیر در 

 یت کنید:این مورد را رعا

را تمرین کنید و مانند معامله  و در ادامه بازگو خواهم کرد نکاتی که عنوان کردمی کارتان تمامی از همین ابتدا

 گر حرفه ای رفتار کنید تا بیشترین بازدهی را از معامالتتان کسب کنید.

 اصل اول رفتار حرفه ای:

بتدا باید شیوه معامالتتان را تغییر دهید و از پیشنهادات اغوا کننده دوستان و ا

 سیگنال خرید ده ها به دور بمانیدکارگزاران و 

 همچنین از انجام پیشنهادات افراد در گروه های تلگرام و واتس آپ و فیس بوک دور بمانید.

چون اغلب سفته بازان هستند که برای تبلیغ سهمشان به گروه ها و سایت ها و شبکه های احتماعی پناه می 

ر که بدون دانش و یا با دانش کم که فقط به اونها اعتماد ه کاتاز افرادآورند با جو سازی هایی که صورت میدهند 

ترغیب به خرید سهام میکنند و غافل از اینکه سفته بازان محترم قصد خالی کردن سهم را دارند و از  را دارند

 فردای آن روز سهم با سقوط مواجه می شود و علی می ماند و حوضش ...

 پیشنهاداتمعتبر و مفید و افراد مجرب و فعال در این حوزه هستند که از کارگزاران  درست است که تعداد کمی

آنهایی است که از اعتبار کم ولی اعتماد به نفس باالیی خوبی ارائه می کنند اما روی صحبت من با اکثر 

 برخوردارند.

ه نفس باالیی دارند و چه بسا اطالعاتشان در حد و اندازه شما باشد اما چون اعتماد ب کار اغلب آنها اشتباه است

سهمی با سود عالی بشناسد  Yو کارگزار  Xشما پیشنهاداتشان را قبول میکنید اما یکبار فکر کنید که اگر آقای 

و درجواب باید بگویم در این دنیایی  . حتما میگویید که خیر خواه استچه لزومی دارد که به شما معرفی کند

گونه فکر کردن ساده لوحی  داشته باشند اینتومان درآمد باالتری د تا ده هزار که همه سر هم کاله میگذارن

و اولین شرط بقا در این بازار این است که ساده لوح نباشید و با پیشنهادات به ظاهر دوستان، کاری نداشته است 
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همه ما در سایت های مختلف این تبلیغات را دیده ایم که برای اولین بار کارگزاری ما همچنین  باشید.

 ...پیشنهادی به شما و بقیه اعضایش میدهد و یا قبل از اینکه خیلی دیر شود این سهم را بخرید و یا

صحت داشت خود افراد االن باید جزو ثروتمند ترین افراد ایران بودند و نیازمند  اگر این پیشنهادات با این سودها

 .تومان اشتراک از طرف من و شما نبودند صد هزارماهی 

ی ماغلب شماست این است که باالخره چه زمانی باید سهمی را بخریم و چه زمانی باید سهپیش روی سوالی که 

 را بفروشیم:

جهت بازار معامله انجام ندهید. وقتی  این موضوع را حتما در تمام معامالتتان رعایت کنید که هیچ وقت خالف

که تمام بزرگان بازار دارند سهام خود را می فروشند و بازار با نزول شدید روبروست شما دست نگه دارید و سهم 

چون هیچ وقت برد کردید در منفی ها سهام خریدید و باالخره ارزش سهامتان باال می رود به خیال اینکه  .نخرید

یت تشخیص دهید که کف بازار کجاست و کجا مناسب برای خرید است اما اگر به خرید و نمی توانید به قطع

ر رر ها دام دهید می توانید از بسیاری از ضفروش ها دقت کنید و تیزحسی داشته باشید و هوشمند معامله انج

ر اولویت اول و د امان باشید و به سود های خوبی هم برسید. همیشه یادتان باشد که حفظ سرمایه و ضرر نکردن

 مرحله و اولویت دوم سود کردن هست.

 ین فرصتی را پیدا نکنید.نهمیشه زمان برای خرید مناسب هست اما برای فروش مناسب ممکن است همچ

 نمودار خرید و فروش سهام توسط افراد مختلف حقیقی و حقوقی را برایتان آورده ام:

 

همان جایی است که خرید های اصلی در حال انجام است و بزرگان بازار وقتی  سمت چپ پایین نمودار

میخواهند خریدی انجام دهند مسلما این خرید را یکدفعه انجام نداده و به صورت پله ای خرید می کنند و خرید 

وارد سهم  قی های دیگراولیه در پل اول توسط آنان صورت میگیرد. در پله دوم خریدشان، کارگزاری ها و حقو

انجام نها هم خرید خودشان را انجام می دهند. تا اینجا بزرگان سعی می کنند که تمام خریدشان را می شوند و آ

و متوجه تغییرات حجم  افراد حقیقی که معامله گران زرنگ و هوشمندی هستنددهند. در پله ی بعد دیگر 
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رت می گیرد و م تبلیغات راجع به خرید سهام صواونها هم وارد سهم می شوند و کم ک معامالت در سهام شده،

در پله ی آخر خرید توسط سایر معامله گران صورت می گیرد و اینجاست که بزرگان بازار و پول هوشمندی که 

از بازار خارج می شوند. در این حال یک  پشت سهم آمده سود خود را گرفته و اقدام به فروش سهام کرده و

و سهام دار تازه وارد که از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجد بابت سودی که کرده، مقدار سهم باال می رود 

 ناگهان در روزهای آتی مواجه می شود که سهم رو به خالی شدن است و فروش سهام روز به روز بیشتر می شود.

در قیمت های سهامدار متعصب ما که ممکن است عالقه خاصی به سهم پیدا کرده باشد، باز هم در فروش ها و 

پایین تر سهم را می خرد و غافل از اینکه ضرر خود را بیشتر کرده و اکثر سهامداران اصلی سود خود را گرفته و 

من روز به روز می بینم که سهامداران تازه پا و نوپای زیادی این روال را در سهام  و وارد سهم دیگری می شوند

چون خیلی دیر وارد بازار می شوند  و گر این روند تکرار می شودخودشان پیاده می کنند و از سهمی به سهم دی

بدون سود و  عمال سودی کسب نمی کنند و چون سرمایه شان هم به اندازه ای نیست که از بازار حمایت کنند

پس سعی کنید به صورت هوشمندانه و با بررسی های علمی در ارج می شوند. سرخورده از بازار، از این بازار خ

 .و همه چیز را به بدشانسی ربط ندهید مناسب وارد سهام شوید تا به کسب سود مناسب دست پیدا کنید زمان

 رفتار حرفه ای: دوماصل 

 عاملهمهمترین عوامل موفقیت یک مالبته به صورت صحیح، کسب آموزش و دانش 

 گر منظم در بازار سهام است

د تا ویا چنیا سایر روزنامه ها و اخبار و مجالت را  خواندید و له دنیای اقتصاد راولی فکر نکنید که تا چند بار مج

کتاب برای ورود و معامله گری به بورس خواندید و با کلمات و اصطالحات آن آشنا شدید دیگر آماده ی فتح قله 

طلبی و غرور شما  دودی اضافه شده و به احتمال بسیار زیاد جاههستید. اینجا فقط دانش شما تا ح های بورس

و اتفاقا اینجاست که اگر دقیق عمل نکنید و تجربه مناسب در این بازار رو کسب نکنید، قطعا با  چند برابر شده

 ضرر های هنگفت مواجه می شوید.

در کنار کسب دانش، کسب تجربه در بازار بسیار مهم است که از طریق هیچ استاد و مشاور و کتابی نمی توانید 

کنید مثل اینکه وقتی در آموزشگاه رانندگی ثبت نام می کنید پس از طی چند جلسه که اصول و دست پیدا 

قوانین و روش رانندگی و تمام موارد الزم رو یاد گرفتید چند جلسه هم به تمرین عملی و تمرین رانندگی می 

انندگی رد شده و گواهینامه را پردازید و بدون تمرین رانندگی و فقط با یادگیری تئوری ها، مطمئنا در امتحان ر
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دریافت نمی کنید. شما هم اگر می خوهید تبدیل به معامله گر موفق شوید حتما باید عالوه بر افزایش دانش 

خود، مهارت های خود در معامالت را نیز افزایش دهید و به همین خاطر است که من به همه تازه واردان در 

 ت آن زیاد ناراحت نمیآن ندارند و در صورت صفر شدن بابکه نیازی به سفارش می کنم تا با سرمایه کم  بورس

شوند وارد شوند تا به کسب تجربه و مهارت در معامله گری بپردازند. چون اگر با سرمایه های کم در دست این 

 و مهارت ها را کسب نکنید مطمئنا وقتی سرمایه کالن نصیبتان می شود در دام ها گوناگون گرفتار می شوید

 بین رفتن سرمایه تان خواهد شد. منجر به سوخت شدن و از

 رفتار حرفه ای: سوماصل 

 به استراتژی خودتان پایبند باشید 

و در زمان و قیمتی که تعیین میکنید اقدام به خرید و فروش کنید و سعی کنید که در کف قیمتی خرید و در 

پس احساسات خود از جمله ترس،  نداشته باشید. قیمتی که تعیین کردید اقدام به فروش سهم کنید و طمع

و امید را تحت کنترل خود بگیرید. به یاد داشته باشید که معامله بر روی کاغذ و کنترل احساسات خیلی  طمع

راحت تر از معامله بر روی کامپیوتر و معامله واقعی است. برای اینکه بر روی احساساتتان کنترل داشته باشید 

 نجام دهید:این تمرین را ا

 

 

 

 رفتار حرفه ای: چهارماصل 

 از این شاخه به آن شاخه نپرید

تا  ۳سرمایه دارید از میلیون  ۱۰۰ – ۱۰با سرمایه ای که در دست دارید متناسب سهم انتخاب کنید. اگر بین 

سهم می توانید انتخاب کنید. اگر هر کس که سهمی به شما معرفی میکند را بخرید و یا با افزایش دانشتان  ۱۵

وقتی سهمی را می خرید و یا می فروشید دالیل آن را در دفتر چه ای بنویسید و اگر خرید سهم تمرین: 

منجر به ضرر شد دالیلی که فکر میکنید در این ضرر تاثیر گذار بوده را نیز بنویسید و سعی کنید آن رفتار 

 را در سهم دیگر تکرار نکنید.



 

2۵ 

 

تحلیل های مختلف سهام را انجام دهید، با سرمایه اندکی که در دست دارید مسلما نمی توانید همه سهام بازار 

که بر طمعتان برای کسب سود های که امید به رشدشان را دارید بخرید و از طرف دیگر خیلی سخت است 

بیشتر غلبه کنید، اما کاری که باید انجام دهید دقیقا همین است و باید بر خرید و فروش زیاد خودتان غلبه 

 چهکنید و از این سهم به سهم دیگر نپرید. چون در این صورت فقط جیب کارگزار خودتان را پر می کنید و 

 .د باشدمی توانبرایشان از این بهتر  زیچی

یل به تا معامله دارید سهام پر بازده دیگری را معرفی میکنند تا متما ۱۰آنها هم که میبینند شما در طول ماه 

خرید آنها شوید و اینگونه است که خودتان باعث می شوید که در معامالت سود نکنید و مانع رسیدن سود به 

ثل م زد هایی که بابت معامالتتان به کارگزار می پردازید،این را به خاطر داشته باشید که کارم خودتان می شوید.

 موش ذره ذره سرمایه تان را میجوند.

 رفتار حرفه ای: پنجماصل 

وقتی که سهم خوب و با روال مناسب و در شیب صعودی پیدا کردید در برابر 

 شی از نوسان قیمت آن قرار نگیریدوسوسه فروش زود هنگام نا

نگهداری سهمی که در حال رشد است برای دوره طوالنی بهتر از درگیری با چند سهم کوتاه مدت است. 

گزار راین نکته را نیز به خاطر داشته باشید که به ازای هر خرید و فروش مبلغی نیز باید به کاهمانطور که گفتم 

ه باشید که از موفقیت زودهنگام خود بدهید پس جیب کارگزارتان را پر نکنید. سعی کنید این تمرین را داشت

 بعد از بررسی های مختلف وقتی سهم ی بلند مدت و سودهای بیشتر برسید.چشم پوشی کنید تا به موفقیت ها

 و ست نزول های مقطعی هم داشته باشدپیدا میکنید به یاد داشته باشید که سهم ممکن ا خوبی با رشد پایدار

قطعا عده ای از سهامداران از سهم خارج می شوند و سهامداران تازه نفس وارد سهم شده و سهم را به باال می 

 کشند.

در فروش سهام تا به سود کمی دست پیدا کردید مثل انسان ترسو رفتار نکنید و به سرعت سهم را پس 

در حال افزایش است، داشته  قیمت آن نفروشید، تمرین کنید تا نظم و تعهد کافی برای نگهداری سهمی که

 باشید.

حتی ممکن است بدانید که کار درست چیست و در چه زمانی باید سهم را بفروشید اما وقتی در عمل وارد می 

 شوید وسوسه فروش مثل خوره به جانتان می افتد و سهم را می فروشید.
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 رفتار حرفه ای: ششماصل 

 ضرر قرار دهیدتان در معامالت حد همیشه برای خود

ضرر های محدود  یرشپذ خارج شدن از سهم با ضرر کم بسیار بهتر از تحمل ضرر باال به امید کسب سود است.

از دستور خرید به شرط رسیدن به کف قیمت مد نظر و دستور  بسیار بهتر از تحمل ضرر های هنگفت است.

رر دستور توقف ضخودکار استفاده کنید.  فروش برای توقف ضر یا در هنگام رسیدن به سقف قیمتی به صورت

سرمایه هایتان را از بر باد رفتن بیمه می کند. مثل اینکه وقتی شما به ماشینتان دزدگیر وصل میکنید بدون 

 گرفتن بیمه نامه برای آن باز هم خیالتان از سرقت و نابود شدن دارایی تان راحت نیست.

 

 

 

  

 

در حال کاهش است نگهداری میکنند بازنده قطعی در بورس  ههمیشه این رابدانید که کسانی که سهامی را ک

معامله گران حرفه ای هرگز با سهمی که روند کاهشی در پیش دارد نمی ماند و دچار امیدهای واهی  .ندهست

 نمی شود که یک روزی سهم برمیگردد.

. مثل سهام ها می مانند ورزشکاران بازار ها مثل اردوهای آمادگی ورزشکاران برای شرکت در مسابقات هستند و

برد های بیشتری دارند و قوی تر و سریع تر از  ورزشکارهایی که همانطور که مربی برای شرکت در مسابقات

میکند، معامله گران حرفه ای مسلما سهام با شیب رشد سریع تر و دارای روند افزایشی را انتخاب  بقیه هستند

کنند. بازار های کاهشی هم مثل زمانی است که ورزشکاران یک تیم آسیب قوی تر هستند را پیدا و انتخاب می

دیده اند و مربی آنهایی را انتخاب میکند که آسیب کمتر و دوره نقاهت کوتاه تری دارند و معامله گر حرفه ای 

. تندداش ریزشنیز در این بازارها به دنبال سهامی است که کمتر افت کرده اند و مقاومت بیشتری در قبال 

همانهایی که توانستند خالف جهت آب شنا کنند و پس وقتی هم که شرایط عوض شود خیلی زودتر شروع به 

 رشد میکنند.

کنید. شما که همیشه پای سیستم نیستید که هر وقت حد ضرر برای خودتان جانشین تعیین تمرین: 

سهامتان فعال شد و احساس خطر کردید اقدام به فروش کنید. پس با دستور توقف ضرر جانشینتان 

 محافظ سرمایه های شما خواهد بود.
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 رفتار حرفه ای: هفتماصل 

 فیازار مندر بازار مثبت تمایل بیشتری به معامله و خرید داشته باشید تا ب

ر های منفی و کاهشی را بازار خرسی می گویند و بازار های افزایشی و مثبت را بازار گاوی می گویند و بازا

همیشه جنگ بین گاوها و خرس ها وجود دارد. بر حسب چرخه های عمومی بازار که گاوی یا خرسی هستند، 

 سعی کنید حجم معامالتتان را افزایش و یا کاهش دهید.

 :آشنا شوید بورسبا دو روش تحلیل در 

 تحلیلی آشنا شوید:حاال زمان آن رسیده که با روش های 

 اوراق بهادار است. بورستحلیل تکنیکال و بنیادی دو روش مورد استفاده توسط معامله گران در 

هر کدام از دیدگاه های بنیادی و تکنیکال باعث بیشتر شدن شناخت ما از بازار و سهام گوناگون خواهد شد و 

م می پردازد. پس ترکیب آنها به همراه در نظر هر کدام از آنها از یک زاویه و دیدگاهی خاص به بررسی سها

تا حدودی در اصول حرفه ای معامله گری راجع به آن توضیح دادم و در ادامه گرفتن روانشناسی معامالت که 

 می تواند به صورت موثر ما را در شناخت و تسلط بر بازار پیش ببرد.، م پرداختنیز بیشتر به آن خواه

ی هر چیزی است که پایه و اساس آن را تشکیل می دهد که اگر خوب و مناسب دیدگاه بنیادی مثل زیربنا

مثال تصور کنید که از یک خودرو ساز ؛ نباشد مسلما در بلند مدت نتایج زیان باری را برای ما خواهد داشت

ق آن ماشینی را خریداری کنید که موتور بدون کیفیت و دارای اجزای بدون استاندارد و درجه دهم است و اتا

دارای مشکل و صدا دار و و البته شما هم راننده حرفه ای و شوماخر ایرانی هستید. خب مسلما شاید برای دو سه 

روز و نهایت تا ماه اول مشکلی برایتان پیش نیاید ولی چون به قول معروف خانه از پای بست ویران است هفته 

 ه ای را تعمیر و یا تعویض کنید.ای یکبار باید به تعمیرگاه مراجعه کنید و هر دفعه قطع

در مقابل آن دیدگاه تکنیکال است. به عنوان مثال اگر بهترین ماشین ها با باالترین کیفیت ها هم در اختیارتان 

سوار شوید ولی مسلط و حرفه ای نرانید و تازه گواهینامه گرفته باشید باز هم پورشه باشد مثال المبورگینی و یا 

 نخواهد داشت و به مقصد درست نخواهید رسید.برایتان فایده ای 
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برای شروع یادگیری هر کدام از روش ها شما میتوانید متناسب با عالقه و استراتژی شخصی تان ابتدا به آموزش 

یکی از آن دو بپردازید ولی به نظر من با تجربه ی چند ساله ای که در این بازار بدست آوردم بهتر است ابتدا 

حد کافی و مناسب یادبگیرید و در کنار آن نسبت به خرید یک ماشین مناسب اقدام کنید. پس رانندگی را در 

بررسی بنیادی سهام را هم انجام  بهتر است به مطالعه و آموزش تکنیکال بپردازید و در کنار آن به صورت عملی

 دهید.

با تحلیل و بررسی اقدام این کتاب وخصوصا در این بخش کسانی هستند که  بخش هایمخاطب من در تمامی 

به خرید و فروش سهم می کنند و سعی میکنند که سرمایه گذاری هوشمند و منطقی انجام دهند نه کسانی که 

 با شانس و یا با جوسازی سایرین اقدام به معامله گری میکنند.

. اگر چه شانس در روش فاندامنتال خیلی بهتر از قمار بازی که همان شیوه بخت و اقبال و شانس است می باشد

تمام مراحل زندگی می تواند نقش های کوچکی را برای ما داشته باشد اما هرگز اساس فعالیت های خود را بر 

مبنای شانس و بخت و اقبال قرار ندهید. اتفاقا افراد تازه کار از هر ده معامله ای که انجام می دهند در دوتای آن 

بر طبق همون دو معامله نیز خوشبین می شوند و فکر می  می شوند وشانس می آورند و با سود از سهم خارج 

 کنند همه چیز بر وفق مراد است و همیشه شانس می آورند در حالیکه اینطور نیست.

 در ابتدا با یک مثال مسئله را برایتان روشن تر می کنم.

جهت یک فعالیت تجاری در چند وقت پیش یکی از دوستانم پیشنهاد مناسبی برای شراکت در سرمایه گذاری 

جزیره کیش را به من داد و من قبل از اینکه تاییدیه نهایی را به او بدهم شروع به بررسی های مختلف جوانب 

کار و چگونگی پیاده سازی پروژه و براورد هزینه هایی که وجود دارد پرداختم و همچنین برای اطمینان از اینکه 

افق شده را تامین کند به برآوردی از میزان سرمایه ها و دارایی هایشان ایشان می تواند هزینه های مالی تو

با دیدگاه های  و جدا از آن به بررسی عملکردشان در فعالیت های گذشته و سایر پروژه ها پرداخته و پرداختم

 مالی و توانایی ها و نقاط قوت و ضعفی که دارند آشنا شدم

گذاری انجام دادم تا سرمایه خودم را بی دلیل جایی نامطمئن سرمایه  پس همه ی این بررسی ها را برای سرمایه

گذاری نکنم. می توانستم بدون هیچ گونه بررسی شریک در فعالیت تجاری شوم و آنوقت مثل دو روی یک سکه 

 ممکن بود یا تجارت با موفقیت و یا با شکست مواجه شود

 .بیاورمرا پایین  آن ریسک شکست خوردن با تحلیل هایی که انجام دادممن تصمیم گرفتم که و 

وقتی سرمایه مان را برای خرید سهامی می خواهیم به کار ببندیم بایستی  .هم به همین صورت است بورسدر 

 به بررسی سهم از جوانب گوناگون بپردازیم و مطمئن شویم که بی گدار به آب نخواهیم زد.
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 تحلیل بنیادی:

ال مانند قسمت اول بررسی های من است که با بررسی اطالعات و صورت های تحلیل بنیادی یا همان فاندامنت

داراییها و بدهی  بررسی ترازنامه و گزارشات حسابرسیو  مالی و بررسی میزان دارایی ها و سرمایه های شرکت

ن آهای شرکت و نقدینگی آن می پردازیم تا در نهایت بتوانیم صنعت برتر و قوی ترین شرکت های متعلق به 

صنعت را پیدا کنیم. با تحلیل فاندامنتال سهامی که در حال حاضر زیر ارزش واقعی و ذاتی خود معامله می 

پس از باال رفتن قیمت و رسیدن به شوند و وضعیت مالی و سودآوری مناسب تری دارند را پیدا می کنیم و 

 ارزش ذاتی، آن را میفروشیم.

از لحاظ تکنیکال بررسی میکنید راحت تر متوجه بشوید که چرا روند  تحلیل بنیادی باعث میشه وقتی چارتی را

گذشته سهم صعودی و یا نزولی بوده است و با توجه به بنیاد سهم بهترین حالت پیش بینی آینده سهم را 

 انتخاب کنید

اغلب گزارشات شرکت ها وقتی که سود اعالمی شان پیش خور شده و قبال سهم رشد کرده،  اما دقت کنید که

منتشر می شوند و به اصطالح سودی که باید می ساختند را از قبل پیش خور می کنند و نتیجه گزارشات هر 

اغلب نتایج  و چند خوب نیز در بلند مدت معلوم خواهد شد و بازار عموما به موقع عکس العمل نشان نمی دهد

بررسی فاند یک  و گزارشات در نمودار قیمتی سهم مشخص خواهد شد و باعث رشد و یا ریزش سهم خواهد شد

 سهم به صورت تنها فایده ای ندارد.

در تحلیل فاندامنتال فقط کافی است که مطمئن شوید که شرکت در زمره شرکت به خاطر داشته باشید که 

نده ای خوب است یا نه و لزومی ندارد که وارد جزئیات کار مثل ریز تولیدات های در حال توسعه و دارای آی

شرکت و برنامه هایشان شوید و بخواهید با دقت هر چه تمام تر سوابق و گزارشات شرکت ها را بررسی کنید 

ه تچون به جای اینکه آگاه شوید، بیشتر سردرگم می شوید. چون گزارشات و ترازنامه های شرکت وضعیت گذش

 و حال شرکت را بیان میکنند نه آینده آن را.

 

 

 



 

3۰ 

 

 تحلیل تکنیکال:

 .باشد می تکنیکال تحلیل ،بورس بررسی جهت ها تحلیل و ها دیدگاه از یکی

در ارتباط با مثال سرمایه گذاری در کیش که خدمتتان گفتم زمانی که من به بررسی دیدگاه های مالی دوست 

ضعف و در کل ارزیابی عملکرد ایشان پرداختم مانند این است که تحلیل و به تحلیل شخصیت و نقاط قوت و 

 تکنیکال سرمایه گذاری را روی او پیاده کردم.

نوع دیگری از تحلیل سهام می باشد که بدون بررسی صورت های مالی و بر مبنای قیمت سهم در این تحلیل، 

ررسی و با ب تا روند آینده آن پیش بینی شود گذشته انجام شده و بر اساس روند سهم در گذشته تالش می شود

 هایی که وجود دارند و ترکیب آنها با همدیگر باعث و مقاومت ها و الگو ها حمایت تشخیصرفتار قیمت و 

ی که الگوهای. میشود شناخت شما نسبت به ساختار بازار و چگونگی معامالت در قیمت های مختلف بیشتر شود

معامالت میتواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد و هر کدام از آنها اگر به  تشکیل می دهد به همراه حجم

درستی استفاده شوند مانند نشانه هایی هستند که ما را به هدفمان نزدیک تر می کنند و در غیر اینصورت 

 تحلیل های اشتباه را برای ما به ارمغان خواهند داشت.

یتم افزایش یا کاهش آن توجه داشته باشید. اینها سیگنال هایی برای همیشه به حجم معامالت و رفتار قیمت و ر

 تشخیص زود هنگام خرید یا فروش سهام هستند.

پس چگونگی استفاده مناسب از ابزار ها نیز برای ما مهم است. عموما اگر تغییراتی در فاند یا بنیاد سهم صورت 

ر قیمت و حجم معامله دیده می شود و در صورت بگیرد، این مسئله به زودی نمود خواهد داشت و در رفتا

داشتن فاند خوب با اقبال افراد از سهم و در صورت وجود مشکل در فاند عدم اقبال از سایرین صورت خواهد 

را بدانید که حرکت سهام در جهت رشد یا سقوط بی علت نیستند و سهام باری به هر جهت حرکت  ینا گرفت.

 نمی کنند.
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 رفتار حرفه ای: هشتماصل 

تحلیل گران حرفه ای عموما در بررسی سهام از ترکیب تحلیل فاندامنتال و 

 کنندتکنیکال با هم استفاده می 

ولی تکیه بیشتری بر یکی از آنها دارند و هر کدام از آنها در مجموع بازدهی تقریبا یکسانی را در بلند مدت 

ا به عنوان پایه انتخاب کنید و یاد بگیرید و در کنارش مهارت خواهند داشت. شما هم می توانید یکی از آنها ر

خودتان را تحلیل دیگر ادامه دهید. هیچ کدامشان برایتان معجزه نمی کند ولی در کنار هم باعث می شوند که 

 خیلی سریعتر به سودهای عالی برسید و به معجزه در سرمایه تان نزدیک تر شوید.

هم را بر اساس سیگنال های تکنیکال انتخاب کنید اما تنها زمانی اقدام به خرید تحلیل تکنو فندامنتال یعنی س

کنید که در بررسی های فاندامنتال، مطمئن شوید که روند درآمدی شرکت رو به رشد است و سهام این شرکت 

این انتخاب یعنی با  و بازار قوی تری خواهند داشت. ها بسیار با ارزش تر از سایر شرکت ها در آینده خواهند بود

شرکت هایی که در آینده اقبال مردم جهت خرید سهام آنها بیشتر خواهد شد را هر چه زودتر در قیمت های 

مناسب خرید میکنیم. به یاد داشته باشید که اقبال سهامداران به یک سهم مثل مد شدن یک لباس می ماند و 

ا بتوانیم از همه خودمان را با مد روز تطبیق دهیم تما نیز هر چه سریعتر و با هوشمندی بیشتر باید زودتر 

 وگرنه هیچ کس نمیخواهد لباس دمده بر تن کند.بیشترین سود را ببریم 

تحلیل تکنو فاندامنتال و روانشناسی بازار مثل قطعات پازل هستند که برای اینکه سود بیشتری از بازار ببرید 

تبدیل به معامله گر حرفه ای شوید و به ثروت و موفقیت دست پیدا باید همه را در کنار هم داشته باشید تا 

 کنید.

 رفتار حرفه ای: نهماصل 

 شوید ارزش زیادی قائلروانشناسی معامالت  برای

سهم موجود در بازار می توانید بررسی کنید و  ۵۰۰به خاطر داشته باشید که تعداد کمی از سهام را از بین 

همیشه رفتار سهام را مثل رفتار انسان ها در نظر بگیرید و تمرین کنید و ببینید که چه اتفاقی افتاده که سهم 
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روانشناسی انسان ها برای تحلیل رفتار از آرام و مالیم تبدیل به یک انسان پرجوش و خروش شده و یا بالعکس. 

 نید بسیار استفاده کنید.می تواسهام 

یکسری از افراد می گویند که سهام بر حسب شاخص کل بورس حرکت می کنند و کافی است به آن توجه کنیم 

سهم اصلی و بزرگ بازار را نشان می دهد و درست است  ۳۰وما رفتار شاخص کل عمدر حالیکه اینطور نیست. 

 و هر سهم نیز رفتارما از رفتار آن پیروی نمی کنند ما لزوکه شاخص کل روی سایر سهام نیز تاثیر می گذارند ا

مخصوص خود را دارد مثل انسان ها که یک عده آرام و درونگرا و کند هستند، حرکت یکسری از سهام نیز آرام و 

رید و برای خکند و متعادل است و در رفتارشان منطق خوبی را می توانید پیدا کنید و سهام قابل اعتماد هستند 

بعضی از سهام دیگر نیز مثل انسان ها ی پر  لیور بلند مدت و میان مدت می توانید روی آنها حساب باز کنید د

جوش و خروش و برونگرا هستند که گاهی خوش و خندان و گاهی دیگر عصبی به نظر می رسند و احساسات 

د و در طوالنی مدت قابل اعتماد این افراد بر منطقشان غلبه دارد و بیشتر برای دوستی های موقت مناسب ترن

رفتار منطقی را کمتر می توانید مشاهده کنید  نیستند و در سهامی که رفتارشان مانند این گونه انسان هاست و

کوتاه مدت و نوسان گیری عموما مناسب هستند. یک سری دیگر از سهام نیز رفتارشان مثل رفتار عده و برای 

سب نیست و انگار از ما بدشان می آید و هر لحظه منتظر زدن ضربه و ایجاد ای از انسان ها، اصال با ما منا

ناراحتی برای ما هستند و برخورد ما در قبال این گونه سهام باید دوری از آنها باشد و چیزی هم که در بازار زیاد 

ارند و ما هم سهم میتوانیم سهامی که ما را دوست د ۵۰۰است سهام شرکت های مختلف است و از بین تقریبا 

 قلق شان را یاد گرفته ایم پیدا کنیم و سود خوبی از آنها کسب کنیم.

 

 :نتیجه گیری

با رعایت نکاتی که گفته شد با شتاب بیشتری می توانید فعالیت در بازار سرمایه مثل شمشیر دو لبه است. 

نیز کسب خواهید کرد اما زمانی تبدیل به یک حرفه ای در معامله سهام شوید و سود بسیار بیشتری از سایرین 

که از موارد گفته شده چشم پوشی کنید و رعایت نکنید به راحتی سود کسب شده را در مدت زمان کوتاهی از 

 دست خواهید داد.

 .فندان گیج دنباله رو بقیه نباشیدمثل گوسو مانند گرگ در کمین برای شکار سهم باشید 
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 سخن پایانی:

که با  خوشحالمموزش خود وقت گذاشتید و این فایل را مطالعه نمودید و از شما ممنونم که بابت آ

 ما را در ترویج دانش بورسی یاری می دهید.الکترونیک انتشار با منبع این کتاب 

به راحتی می توانید از راه های و یا تمایل به استفاده از سایر آموزش ها در صورت هر گونه پرسش 

 زیر با ما در ارتباط باشید.

در صورت عضویت در سایت، در لیست اعضای ویژه ما قرار خواهید گرفت و از محصوالت ما با 

 تخفیف بهره مند خواهید شد.

 .موفق و پر سود باشید

 مهرناز سلطانی

 مدرس و سخنران در حوزه بورس اوراق بهادارکارشناس ارشد و 

 راه های ارتباطی ما:

 وب سایت: 

elearning.com-www.bourse 

 اینستاگرام:

www.instagram.com/bourse.elearning 

 ایمیل:

info@bourse-elearning.com 
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