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 به گام بورسو گام مقدماتی آموزش 

خواهید بورس خوش آمدید. این آموزش جامع از مقدماتی تا پیشرفته مناسب شماست که میگام به گام به کامل ترین آموزش 
، بورسهاي هزارتومان اولین سهام خود را در بورس خریداري کنید. در پایان آموزش 500وارد دنیاي بورس شوید و با حداقل 

 :ترین مواردي که یاد خواهید گرفتمهم

 ونه وارد بازار بورس شویم؟چگ •
 چگونه در بورس به سوددهی و درآمدزایی برسیم؟ •
 داشته باشیم؟» سود تضمینی در بورس«چگونه  •
 بهترین سهام در بورس چیست؟ •
 مدارك و شرایط ورود به دنیاي بورس چیست؟ •
 … و •

 بورس چیست؟

 .واژه بورس در زبان فرانسوي به معنی کیف پول است

 .واژه بورس بهتر است ابتدا بازار را تعریف کنیم براي شناختن و فهمیدن
 .بازار مکان خاصی نیست. بلکه جایی است که خریدار و فروشنده در آن فعالیت داشته باشند

اي اي برقرار کنند، به توافقی برسند و معاملهتر: هرگاه شرایطی فراهم شود که خریدار و فروشنده بتوانند با هم رابطهبه بیان ساده
 .شودها صورت گیرد، بازار تشکیل میآن بین

اي وجود داشته باشد، در نتیجه بازار محدود به یک مکان خاص نیست. پس در هر فعالیت اقتصادي که در آن خریدار و فروشنده
 .بازار شکل گرفته است

 بورس تهران چیست؟

 .گیردسط کارگزاران و ناظران مورد معامله قرار میهاي بورسی در این بازار توبورس تهران بازاري است که اوراق بهادار شرکت

 .باشداولین بورس در ایران بورس اوراق بهادار تهران می

 .با ورود شرکت نفت پارس و بانک صنعت و معدن فعالیت خود را آغاز کرد 1346بورس اوراق بهادر تهران در سال 

 .گذاشتدوي تخته نوشته و در تاالر بورس به نمایش میهاي بورسی بر رابتدا در بازار بورس تهران قیمت سهام شرکت

شد و علت آن کم بودن معامالت و عدم فرهنگ سازي اي یکبار و آنهم در ساعت محدودي معامالت سهام انجام میدر ابتدا هفته
 .بود



 

2 
 

 .ندکو از روز شنبه تا چهارشنبه فعالیت می 12:30صبح تا  9در حال حاظر بازار بورس تهران از ساعت 

 مزایاي پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار

 .کندهاي پذیرش شده در بورس مزایاي زیادي دارد که در نهایت به بهبود عملکرد شرکت کمک میوارد شدن شرکت

ي بازار سرمایه و اقتصاد ملی کمک خواهد کرد. همچنین هاي جدید در بازار سرمایه به بزرگ شدن بورس، توسعهپذیرش شرکت
 .دارد متعددي مزایاي  هاي پذیرش شدهعث ایجاد فرهنگ سهامداري شده و براي شرکتبا

 ترین مزایاي پذیرش در بورسمهم

 ترین آنهاپذیرش در بورس براي شرکت پذیرفته شده مزایاي بسیاري دارد که مهم

 برخورداري از تخفیف مالیاتی .1
 افزایش اعتبار داخلی و بین اللملی .2
 کاهش ریسک نقدینگی .3
 ه روز رسانی ارزش واقعی شرکتب .4
 اعتبار و اعتماد عمومی .5
 سهولت در گرفتن تهسیالت بانکی .6

 واحد بورس چیست؟

واحد بورس بستگی به نوع پول یک کشور دارد. به طور مثال واحد پول ایران ریال است، به همین دلیل واحد بورس ایران به ریال 
 .شودمحاسبه می

 کد بورسی چیست؟

 .سهام در بورس به یک کد بورسی نیاز دارید براي خرید و فروش

 .خانوادگی شما استکد بورسی شامل پنج عدد و سه حرف اول نام

 .هاي بورس ثبت نام کرده و درخواست کد بورس دهیدبراي دریافت کد بورسی باید در یکی از شعب کارگزاري

 بازار بورس

 .ري استبازار بورس محلی براي داد و ستد کاال و اسناد مالی تجا



 

3 
 

شود. تمامی کسانی که در بازار بورس فعالیت امروزه خرید و فروش اسناد مالی تجاري و اوراق بهادار در بازار بورس انجام می
 .پردازندکنند، به صورت اینترنتی به معامله این اسناد میمی

 فرابورس چیست؟

هاي که شرایط حضور در بورس گیرد؛ با این تفاوت که شرکتها مورد معامله قرار میدر بازار فرابورس همچون بورس، سهام شرکت
 .گیرندرا ندارند در بازار فرابورس قرار می

توانند سهام خود را در فرابورس عرضه ها میبازار فرابورس همچون بورس به صورت مستقل و شفاف در حال فعالیت است و شرکت
 .کنند

 کد فرابورس چیست؟

کنند، با بورس شما نیاز به کد فرابورس ندارید. چون بورس و فرابورس در راستاي یکدیگر فعالیت میبراي انجام معامالت در فرا
 (هاي فرابورسی بپردازید. (عمال بورس و فرابورس یکی هستندتوانید به خرید و فروش سهامداشتن کد بورسی نیز می

 فرابورس ایران چیست؟

 .رس استدومین بازار معامالت بورس در ایران فرابو

ي اول، دوم، سوم و بازار پایه که شامل ترین بازار هاي معامالتی به سه دستهبازار فرابورس ایران به عنوان یکی از بزرگ •
 .باشد، تقسیم شده استتابلوي زرد، قرمز و نارنجی می

 .کندبورس شروع به معامله میدر ایران، اگر شرکتی بنابر دالیلی توان ورود به بازار بورس را نداشته باشد، در بازار فرا

 مزایاي پذیرش در فرابورس

 .شوندشوند از مزایاي مثل تخفیف مالیات برخوردار میهاي که وارد فرابورس میشرکت

 :هاي پذیرفته شده در فرابورس شاملمزایاي شرکت

 معافیت یا تخفیف مالیات •
 استفاده از امکانات بانکی مثل تسهیالت مالی •
 قابلیت •
 ی سهامنقد شوندگ •
 تامین منابع مالی •
 انتقال و خرید و فروش سهام به صورت آسان •
 شفافیت و اعتبار قیمت در سهام •
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 تقسیم بندي بازار پایه فرابورس

 .اندي رنگِ تابلو دسته بندي شدهشوند و به وسیلهها به سه دسته تقسیم میدر بازار پایه فرابورس شرکت

 .است 3٪ها دامنه نوسان این شرکت :تابلوي زرد

 .است 2٪ها دامنه نوسان این شرکت :تابلوي نارنجی

 .است 1٪ها دامنه نوسان این شرکت :تابلوي قرمز

 نکات مهم بازار پایه فرابورس

 .دامنه نوسان درصد تغییر قیمت در روز است؛ که در ادامه این مقاله به صورت کامل با آن آشنا خواهیم شد :1نکته 

موجود در بازار پایه فرابورس، سه روز متوالی بیشترین رشد یا ریزش را داشته باشد، براي روز چهارم  درصورتی که سهام :2نکته 
 .یک درصد به دامنه نوسان آن سهام اضافه خواهد شد

؛ بلکه براي جلوگیري از متحمل شدن دامنه نوسان پایین در تابلوي قرمز به معناي ریسک پایین سرمایه گذاري نیست :3نکته 
که دامنه نوسان تابلوي قرمز نامحدود بود،  98هاي تابلوي قرمز است. چون تا تابستان سنگین احتمالی سهامداران شرکتضرر 

هاي کالن و کردند؛ که گاهی اوقات سودها سرمایه گذاري میسهامدارانی که ریسک پذیري بسیار باالیی داشتند، در این شرکت
 .شدندگاهی ضررهاي سنگینی را متحمل می

 بازار پایه فرابورس چیست؟

 .گیرندمی قرار هادسته این در ارزش و ربته به نسبت هاشرکت که است شده تقسیم ج ب، الف، دسته سه به  بازار پایه فرابورس

 .گیرندها قرار میهاي که صورت مالی مناسب و دقیقی ندارند در این دستهمعموال شرکت

 بازار پایه زرد چیست؟

 .باشدهاي بورسی میترین سطح شرکتزرد مربوط به پایینبازار پایه 

 .است ٪3هایی که در تابلوي زرد بازار پایه قرار دارند، درصد تغییر نوسان آنها سهام

 زرد فرابورس قوانین تابلوي

 .شودین تابلو درج میهاي زیر که مربوط به قوانین تابلوي زرد فرابورس است را داشته باشد، نماد شرکت در ااگر یک شرکت ویژگی

 :قوانین تابلوي زرد فرابورس شامل
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 .بار نباشد 2هایی که مجموع تاخیر در ارائه اطالعات آن بیش از سهام •
 .ها، بیش از دو بار نباشدمالی آندفعات عدم ارائه صورت  •
 .در اطالعات مالی شرکت، حداقل یک صورت مالی حسابرسی شده وجود داشته باشد •

 قرمز فرابورس قوانین تابلوي

هاي زیر که مربوط به قوانین تابلوي قرمز فرابورس است را داشته باشد، نماد آن شرکت در این تابلو درج اگر یک شرکت ویژگی
 .شودمی

 راي قطعی مرجع قضایی مبنی بر ورشکستگی شرکت •
 العاده یا مرجع قضایی منبی بر انحالل شرکتراي مجمع فوق •
 .رت مالی حساب رسی شده نداشته باشدشرکت در سه سال متوالی صو •

 قوانین تابلوي نارنجی فرابورس

 .اگر سهامی شرایط پذیرش در تابلوي زرد یا قرمز را نداشته باشد در تابلوي نارنجی قرار خواهد گرفت

 تفاوت بورس و فرابورس چیست؟ به زبان ساده

 .ابورس، شرایط و الزامات کمتري را نسبت به بورس دارندها براي ورود به فرتنها تفاوت بورس و فرابورس این است که شرکت

 .توان معامله کردهاي فرابورس را نیز میدر ایران با داشتن کد بورسی سهام

به طور کلی هیچ تفاوت خاصی بین بورس و فرابورس وجود ندارد و حضور یک شرکت در فرابورس دلیل بر خوب یا بد بودن شرکت 
 .براي سرمایه گذاري نیست

  

 معرفی معامله هاي انجام پذیر در بازار بورس

 .شوندمی معامله بورس در…دارایی هایی مثل اسناد مالی، اوراق بهادار، کاال، اخزا و 
 .شودبه طور کلی بورس همان بازار هاي مالی است که در آن سهام و اوراق بهادار معامله می

 انواع بورس و بازار هاي مالی چیست؟

 :شوندتقسیم می دسته 5رس و بازار هاي مالی به بوبه طور کلی 
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  )Stock(سهام .1
 (Futures) کاال .2
 (Forex) ارز .3
 (Energy) انرژي .4
 (CFC) شاخص .5

 سهام چیست؟

 .گویندهاي ریز را سهام میتبدیل سند یک شرکت به قطعه

 .اي از سرمایه یک شرکت استجمع سهم است و سهم قطعه سهام

 سهامدار بورس چیست؟

گویند. سهامدار به همان نسبتی که سهام در اختیار دارد، در مالکیت شرکت و بنگاه به دارنده هر سهم در بورس، سهامدار می
 .شریک است

 چیست؟» پرتفوي«سبد سهام 

 .گویندد سهام میهاي مختلف، سب به مجموعه خرید سهام

آنها دارایی خود را بر چند قسمت تقسیم کرده و  .دهندتحلیلگران بازار بورس براي کم کردن احتمال ضرر، سبد سهام تشکیل می
 .کنند تا با اینکار احتمال ضرر به میزان قابل توجهی کاهش یابددر چند سهام مختلف سرمایه گذاري می

هاي موجود در سبد شما رشد کنند، ضرر سهام هاي خریداري شده متضرر شوید و دیگر سهامبه طور مثال: اگر در یکی از سهام
تواند از شود. و اگر سهام یک شرکت بنا بر دالیلی بسته شود و سرمایه گذار نیاز به پول داشته باشد، میمتضرر شده جبران می

 .هاي خود فروخته و نقدینگی مورد نیاز خود را تهیه کنددیگر سهام

 بازار سهام چیست؟

 .منظور از بازار سهام همان بازار بورس است

 .نامنداي این بازار را بازار سهام میپردازند، به همین علت عدهفعاالن بازار بورس در این بازار به خرید و فروش سهام می

 سهام در بورس چیست؟

تومانی تبدیل شده تا به راحتی معامله شود. عمال  100 هاياي از سند شرکت است که به برگهسهام در بورس به معناي قطعه
 .شودخرد، جزو مالکین آن شرکت محسوب میهرکس که در بورس سهام یک شرکت را می

https://en.wikipedia.org/wiki/Stock
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 بورس کاال چیست؟

کنند و پس از بررسی کارشناسان قیمت گذاري شده و در بورس کاال بازاري است که فروشندگان کاالي خود را در آن عرضه می
 .شودمی معامله. …معموال در بورس کاال مواد خام شامل: فلزات، زعفران، پنبه، گندم و .شوداال عرضه میبورس ک

 

 بورس کاال ایران

بورس کاال ایران مناسب افرادي است که قصد دارند از نوسانات مواد خوام استفاده کنند مناسب است. در بورس کاال نوسانات کاذب 
 .تواند خود را از نوسانات کاذب دور کندبورس کاال می وجود ندارد و با معامله در

 چیست؟ Forex بورس ارز یا فارکس

 .گویندشود را فارکس یا بورس ارز میمعتبر دنیا معامله می بازاري که در آن تمام ارزهاي

است. به بیان ساده، ارز یک بورس ارز یا فارکس بزرگترین بازار معامالتی جهان است که به معناي مبادالت و داد و ستد خارجی 
مزیت اصلی  .کند. هدف معامله گر کسب سود از نوسان این جفت ارزها استکاال است که ارزشش در مقابل ارزي دیگر نوسان می

 .بازار ارز یا فارکس به پایین بودن هزینه در تجارت و معامالت کوتاه مدت آن است

 بورس انرژي

 .شودي حامل انرژي مبنتی بر کاال استفاده میهابورس انرژي براي معامالت کاال

 بورس انرژي ایران

 :بورس انرژي به عنوان چهارمین بورس در ایران مواردي مانند

 برق •
 گاز •
 ذغال سنگ •
 نفت •

 .شودمعامله می

 در بورس چیست؟ (CFC) شاخص

 .گویندمی CFC میانگین نوسان بازار بورس را شاخص یا
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توان وضعیت بورس را از گذشته تا به حال بررسی آنها میعیارهایی هستند که با در واقع م (CFC) هاي بورسشاخص
گیري هاي بورس براي تصمیمبنابراین همانطور که شاخص .ي بورس را پیش بینی کردارزیابی کرده و روند آینده

 .گذاران به همان نسبت مهم استها نیز براي سرمایهگذاران مهم است، نوسانات شاخصسرمایه
توان معامله کرد و از نوسانات آن سود به دست آورد. نمونه: در برخی بازار ها مثل بازار آمریکا بر روي شاخص ها هم می :نکته

 شاخص داوجنز

  .کنندترین مواردي که تحلیلگران براي تشخیص آینده بازار بررسی میشاخص بورس، یکی از مهم

 شاخص بورس تهران چیست؟

هاي بورسی است. شاخص بورس تهران در اي براي میانگین گرفتن از رشد یا ریزش سهامِ شرکتنجهشاخص بورس تهران س
 .شودنامیده می شاخص بورس ایرانها را گاهی با نام رسانه

 :پردازیمدر بازار بورس چند شاخص منتخب داریم که به آنها می

 شاخص کل بورس چیست؟

 .ر بورس استشاخص کل به معناي میانگین کل نوسان بازا

 .دهد؛ در واقع رشد شاخص کل به معناي رشد بازار بورس استشاخص کل وضعیت عمومی بازار را به ما نشان می

 نحوه محاسبه شاخص کل بورس
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 .کندها توجه میفرمول محاسبه شاخص کل به شکلی طراحی شده که به نسبت بزرگ یا کوچک بودن شرکت

هاي بزرگ باعث مثبت یا گیرد؛ به این معنا که رشد یا ریزش سهامهاي بزرگ بازار میسهامشاخص کل بیشترین تاثیر خودش را از 
 .شودمنفی شدن شاخص کل می

 شاخص هم وزن چیست؟

 .شاخص هم وزن معیاري براي میانگین گرفتن یکسان از بازار سرمایه است

شود؛ اما قطعا در چنین مواردي اشند، شاخص کل مثبت میهاي بازار منفی باشند اما صرفا چند سهام بزرگ بازار مثبت باگر سهام
 .منفی خواهد بود شاخص هم وزن

 .ها استبه طور کلی شاخص هم وزن میانگینی از کل بازار، بدون درنظر گرفتن بزرگ یا کوچک بودن سهام

 تفاوت شاخص کل با شاخص هم وزن

 .ام استتفاوت اصلی شاخص کل با شاخص هم وزن در نظر نگرفتن ارزش سه
هاي گیرد؛ ولی شاخص کل بیشترین تاثیر خود را از سهامهاي بازار به صورت یکسان میانگین میشاخص هم وزن از تمام سهام

 .گیردبزرگ می

 شاخص صنعت چیست؟

 .شاخص صنعت بیانگر وضعیت عمومی یک صنعت در بورس است

کنند. به طور مثال سهام ها در یک صنعت فعالیت میاین شرکتاي از هاي مختلفی وجود دارند که دستهدر بازار سرمایه شرکت
ها ذوب آهن اصفهان، سهام فوالد مبارکه و سهام فوالد هرمزگان در یک صنعت در حال فعالیت هستند که به مجموع این سهام

 .شودصنعت فوالدي گفته می

شود که به آن شاخص صنعت به صورت شاخص رسم می هایی که در یک صنعت فعالیت دارند میانگینی از آنها گرفته شده وشرکت
 .گویندمی

کنند، تحلیل شاخص یک صنعت است زیرا به طور کلی متوجه هایی که تحلیلگران براي شناسایی سهام استفاده مییکی از روش
 .شوند این صنعت ارزش سرمایه گذاري دارد یا خیرمی

هاي خود حرکت کند؛ به همین دلیل بررسی شاخص ت، برخالف هم گروهینکته: یک شرکت ممکن است به دلیل اخبار و اتفاقا
 .هاي موجود در آن صنعت نیستیک صنعت دلیل بر خوب یا بد بودن تمامی سهام

 نماد بورس چیست



 

10 
 

 .گویندکند، نشان اختصاصی تعریف شده که آن نماد بورس یا نماد معامالتی میبراي هر شرکتی که در بازار بورس فعالیت می
 .اندنماد معامالتی در بورس، مخفف اسم شرکت است که صرفا به خاطر سهولت در گفتار، نوشتار و معامله نماد را اختراع کرده

هاي تر پیدا کردن سهامکند. مزیت این کار، راحتحرف اول نماد معامالتی، نام اول صنعتی است که شرکت در آن قالب فعالیت می
 .هاستنبندي شدن آآن صنعت و دسته

 چند نمونه نماد معامالتی در بورس

 شروع می شوند. قشرین: قند شیرین خراسان» ق«ها با قندي •
 شروع می شوند. خاور: ایران خودرو دیزل» خ«ها با خودروسازي •
 شروع می شوند. غگرجی: بیسکوئیت گرجی» غ«ها با غذایی •
 شوند. دسبحان: دارو سازي سبحانشروع می» د«ها با دارویی •
 شوند. سکرما: سیمان کرمانشروع می» س«ها با سیمانی •

دهند و اسم شرکت گفته هاي مربوط به سهام نظیر: خرید، فروش و تحلیل را با نماد معامالتی انجام میدر بازار سرمایه کار
 .شودنمی

 عرضه اولیه چیست؟

 .گویندرا دارد عرضه اولیه می به شرکتی که تاکنون در بازار سرمایه نبوده و قصد ورود به بازار سرمایه

ها براي ورود به بورس باید قسمتی از سهام خود را در بورس به فروش برسانند تا از این به بعد معامالت آن شرکت در بورس شرکت
 .انجام شود

ن را جذب شرکت خود ها براي اینکه بتوانند خریداراکنند. اما شرکتاز سهام خود را در بورس به عرضه می ٪10ها معموالً شرکت
تر از ارزش ذاتی شرکت است، تمامی رسانند؛ طبیعتا چون قیمت سهام ارزانفروش میتر از ارزش ذاتی بهبکنند، سهام خود را پایین

 .شود سهام خود را در بورس به فروش برساندکنند. در نتیجه شرکت موفق میفعاالن بازار سرمایه شروع به خرید آن سهام می

 سرمایه گذاري در بورسمزایاي 

 :هاي سرمایه گذاري در بورسمزایاي سرمایه گذاري در بورس نسبت به تمام بازارهاي موازي بیشتر است. از بهترین مزیت

 نبود محدودیت مالی

زار بورس شود در باهزار تومان می 100تواند با کمترین سرمایه شروع به سرمایه گذاري کند، حتی با در بازار سرمایه هر شخص می
 .سرمایه گذاري را آغاز کرد
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 .ازطرفی سقف سرمایه گذاري نامحدود است

 .توانید شروع به سرمایه گذاري کنید و محدودیتی براي شما وجود نداردبه طور کلی با هر مقدار سرمایه می

 قابلیت نقد شوندگی باال در بورس

 .وندگی بسیار باالي این بازار استهاي بورس نسبت به بازارهاي رقیب نقد شیکی از بهترین مزیت

ي تواند سریع به سرمایهترین مسئله براي یک سرمایه گذار دسترسی به سرمایه است؛ یعنی اگر نیاز به پول داشته باشد، آیا میمهم
ترسی پیدا رسد و به سرمایه خود دسفروش میخود دسترسی پیدا کند؟ خوشبختانه در بازار سرمایه فقط با یک کلیک سهامتان به

 .کنیدمی

 سوددهی باال در بورس نسبت به بازارهاي رقیب

ها بیشتر بوده است. اگر یک شخص با علم و سال گذشته، رشد بازار بورس نسبت به دیگر بازار 27طبق آمار به دست آمده در 
روي طال، دالر و مسکن به دست  آگاهی در بازار سرمایه شروع به سرمایه گذاري کند، قطعا سود بیشتري نسبت به سرمایه گذاري

 .آوردمی

 هاي موجود در کشورقابلیت سرمایه گذاري بر روي تمام صنعت

 .ها سرمایه گذاري کنیمتوانیم بر روي تمامی صنعتما در بازار بورس می

گذاري کنید. یا  ها سرمایهتوانید در این شرکتهاي داروسازي است، شما میبه طور مثال اگر تحلیل شما بر سود آوري شرکت
توانید سهام این شرکت را ها باشد، میاینکه بر سودآوري صنعت سیمانی اطمینان داشته باشید و تحلیل شما بر رشد این شرکت

 .خرید کنید و از رشد قیمتی سهام سود به دست بیاورید

چنین جود دارد. اما در بازار هاي رقیب اینهاي مختلفی براي سرمایه گذاري وها و صنعتگذار، شرکتبه طور کلی براي یک سرمایه
 .نیست

 سود تضمینی در بورس

 .گذاري کنند هاي درآمد ثابت سرمایهتوانند در صندوقکسانی که به دنبال سود تضمینی در بورس هستند می

به صورت روز شمار به درصد سالیانه  20ها صندوق .کنندها همانند بانک، سود ثبات به سرمایه گذاران پرداخت میاین صندوق
 .پردازندسرمایه گذار می

 .پردازدگذار میهایی است که سود ثابت به سرمایهصندوق امین یکم فردا از جمله صندوق
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هاي درآمد ثابت در بازار سرمایه، سود تضمینی وجود ندارد؛ چون در بازار سرمایه با خرید و فروش سهام ولی در کل به جز صندوق
کنید؛ طبیعی است که رسید، امکان ضرر نیز وجود دارد. در نتیجه شما در بورس از رشد قیمت سهام سود میمی ها به سودشرکت

 .با ریزش قیمت سهام نیز ضرر کنید

 اي وارد بورس شویم؟با چه پول و سرمایه

 .، وارد بازار بورس نشویدکنند با پولی که ترس از دست دادن آن را داریدبنا به دالیل گفته شده، تحلیلگران پیشنهاد می

 .آشنا نیستند» تحلیل تکنیکال«کنند، این است که با علم بورسِ دلیل اصلی کسانی که در بازار بورس ضرر می

شوند، احتمال اینکه بخشی از سرمایه خود را دست بدهند بسیار کسانی که بدون هیچ آگاهی و آموزشی وارد بازار بورس می
 .باالست

 «یادگیري را در اولویت قرار دهیمدر بازار بورس »

  

 بورس شغل دوم درآمد اول

 .دانند و این امر اشتباه است. بورس شغل دوم و درآمد اول استبرخی افراد بورس را شغل اول می

 .اگر به طور ساده به این مسئله نگاه کنیم که آیا بورس شغل اول است یا شغل دوم، باید به ماهیت بورس بپردازیم

 .اي داشته باشیم که با آن شروع به سرمایه گذاري کنیمي اولیهپردازند پس باید سرمایهگذاري میر بورس افراد به سرمایهدر بازا

 .نکته دوم: در برخی مواقع ممکن است بازار بورس بد شود سودده نباشد، اگر شخص درآمدي نداشته باشد، به مشکل خواهد خورد

براي مدتی بسته باشد و شخص دسترسی به سرمایه خود نداشته باشد. به همین دلیل ما گاهی مواقع ممکن است سهام شخص 
 .دانیمبورس را شغل دوم می

 .گذاري با پول مازاد، و پس انداز زندگی استبازار بورس محلی براي سرمایه

 ؟»مناسب نیست«بورس براي چه کسانی و چه شرایطی 

 :ند ویژگی از افرادي که نباید وارد بورس بشوند را نام ببریمبهتر است قبل از ورود به علم هاي بورس، چ

 .درصورتی که شما هیچ گونه شغلی ندارید و به فکر درآمد ثابت هستید •
 .گذاري در بورس را با وام گرفتن، قرض یا مایحتاج زندگی بدست آوریدپول سرمایه •
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 .بیاوریداگر به فکر این هستید که در مدت زمان کوتاهی پول زیادي به دست  •
 .اگر تحمل ضرر را ندارید و یا اینکه شما اصال حاضر به ریسک کردن نیستید •
 .کنید ثروتمند شدن در بورس بستگی به شانس دارد یا فکر میکنید بورس قمار استاگر فکر می •
 .اگر از دسته افرادي هستید که در باال ذکر کردیم بورس براي شما جاي مناسبی نیست •

 ؟»مناسب است«ی و در چه صورت بورس براي چه کسان

 .قصد دارید در کنار شغل خود شغل دوم داشته باشید و اینکه شغل دوم شما وقت زیادي از شما نگیرد •
 .ریسک پذیر و صبور هستید و قصد دارید براي آینده خودتان سرمایه گذاري کنید •
 .شته باشدقصد دارید محلی را براي سرمایه گذاري انتخاب کنید که ریسک باالیی ندا •
 .اي به صورت پس انداز دارید که فعال به آن نیاز ندارید و قصد دارید بیشتر از بانک سود به دست بیاوریدسرمایه •
آینده خودتان و فرزندانتان براي شما مهم است و می خواهید سرمایه گذاري مطمئن و مناسبی براي آینده آنها داشته  •

 .باشید

 .گذاري شماستورس بهترین موقعیت براي سرمایهاگر از این دسته افراد هستید ب

 ورود به بورس: حداقل سرمایه مورد نیاز بورس چقدر است؟

 .هزار تومان است 500حداقل سرمایه براي ورود به بورس فقط 

است  بورس محیطی است که هر شخص با حداقل سرمایه بتواند سرمایه گذاري کند و سرمایه خود را افزایش دهد. نکته بعدي این
تواند سرمایه گذاري کند و محدودیتی در ورود پول به که بورس سقف ندارد؛ یعنی هر شخص با هر چقدر سرمایه کالن هم می

 .دنیاي بورس ندارد
این  .با سرمایه کم وارد بازار شوید :گویند این است کهاي که تحلیلگران به کسانی که قصد دارند وارد بازار بورس شوند مینکته

 .عالوه بر علم، تجربه هم الزم است دلیل بر بد بودن بورس یا ترس از دست دادن پول نیست، بلکه در هر کاريجمله 

 نکته: ابتدا با پول کم وارد بورس شوید

کند. همچنین شخصی که آورد و آرام آرام پول بیشتري وارد بازار میشخص ابتدا با پول کم شروع به کار کرده، تجربه به دست می
ال یادگیري علم بورس است (یا به تازگی دوره بورسی را به اتمام رسانده)، ممکن است به دلیل تجربه کم در تحلیل کردن در ح

دچار اشتباه شود. به هر حال اشتباه تحلیل کردن یک تحلیلگر تازه کار دور از ذهن نیست. در نتیجه اگر سرمایه سنگینی در بازار 
 .از سرمایه خود را از دست بدهد داشته باشد ممکن است بخش زیادي

 آیا بورس حالل است؟ 

 آیا بورس قمار است؟
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کند بورس قمار است.اما باي بدانیم بورس متکی به تحلیل است و اند فکر میشده براخی از افرادي که به تازگی وارد بازار بورس
 اصال شانس نیست

 .شود بازار رو تحلیل کردشانسی است و هیچ گونه نمی خیلی از افراد بر این باورند که رشد یا ریزش سهام کامال

 .افتدهاي مالی معنایی ندارند و تمامی اتفاقات در بازار بر پایه تحلیل میاي بر این باور هستند که شانس در بازاراما افراد حرفه

 در بازار سرمایه به هیچ عنوان نباید بر پایه شانس معامله کنیم،

 .کنندعنوان قمار نیست و تماما طبق تحلیل حرکت میبازارهاي مالی به هیچ 

 

 

 

 ایان بخش اولپ

Websea.ir 
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