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 مقدمه

های گذاری در آن و فواید و سودمندیی سرمایهشناسند و با نحوهی ما بورس را نمیی افراد جامعههمه

تواند در زندگی اقتصادی نیستند. این در حالی است که آشنایی با بورس و فعالیت در آن میناشی از آن آشنا 

ها نگهداری اندازهای خود را فقط در بانکهای اخیر، بیشتر مردم پسمردم بسیار مؤثر باشد. تا همین سال

شود که راه ه بسیار شنیده میهای خود آشنا نبودند. اما امروزهای دیگر استفاده از اندوختهکردند و با راهمی

تواند در مالکیت اندازها وجود دارد و آن این است که یک فرد عادی میدیگری هم برای استفاده از پس

گذاری خود به سادگی بهرهواحدهای تولیدی و تجاری بزرگ مشارکت نماید و از نتایج مشارکت و سرمایه

های بزرگی گذاریای اندک در سرمایهعادی با سرمایه مند شود. اما به راستی چگونه ممکن است یک فرد

ی فعالیت، میزان هزینهشناسد و نه امکان کسب اطالع از نحوهشریک شود در حالی که نه شرکای خود را می

تواند از حساب و دخل و خرج این مرکز ها، درآمدها و ... دارد؛ گذشته از این، اصالً چنین کسی چگونه می

 آن مشارکت کرده است آگاهی پیدا کند؟تولیدی که در 

گذاری و مشارکت در این مراکز در پاسخ به این سوال باید گفت که، بورس امکان هر آنچه را که برای سرمایه

های این مراکز، مطابق قانون مدافع حقوق سرمایهالزم است فراهم آورده و عالوه بر نظارت دقیق بر فعالیت

 گذاران است.

عی شده است خواننده با سازوکارهای قانونی بورس آشنا شود و با توضیحات ساده در مورد در این کتاب س

گذاری گذاری، فواید سرمایههای مختلف سرمایهی خرید و فروش، راههای مختلف آن، از جمله نحوهفعالیت

 ی مورد نیاز خود را کسب نماید.و .... آگاهی پیدا کند و اطالعات اساسی و اولیه

 

 تاریخچه

های تجاری خود ای از بازرگانان اروپایی از فعالیتی ایجاد بورس زمانی شکل گرفت که عدهاندیشه

ی آن بتوانند جلوی این ضرر را بگیرند و یا آن را به حلی افتادند تا به وسیلهضرر کردند، بنابراین به فکر راه

های خود شریک کردند تا با این ای را در فعالیتحداقل برسانند. نتیجه آن شد که تعدادی از بازرگانان عده

آمیز بود لذا به تدریج هر تاجری سعی روش سود و زیان احتمالی را با آنها تقسیم کنند. این تجربه موفقیت

های تجاری خود را با این روش ادامه دهد؛ به خصوص که این روش برای افرادی که فعالیتکرد تا فعالیتمی

تر بود. رفته رفته این تجربه قانونمند شد و به تشکیل دادند بسیار مطلوبی انجام میهای بزرگ اقتصاد

های سهامی تبدیل گردید. اولین تجربه مربوط به تشکیل یک شرکت سهامی در کشور روسیه بود که شرکت

یا ا به شرق آسمیالدی تصمیم گرفت کاالهایی را بدون این که آفریقا را دور بزند، از شمال اروپ 3131در سال 

ی ای از تجار سرمایهو چین ببرد و این کاری بود که احتمال ضرر در آن بیشتر بود. برای انجام این کار عده

ی خود در سود و زیان شرکت شریک شد و این کار با موفقیت الزم را تأمین کردند و هر کس به نسبت سرمایه

های زیادتر و شرکای بیشتری نیاز شد. برای این سرمایهصورت گرفت. بعدها با گسترش مبادالت در اروپا به 

پذیران رابطه برقرار کرد. چنین مراکزی تأسیس گذاران و سرمایهکار نیاز به مراکزی بود تا بتوان بین سرمایه

شدند و بورس نام گرفتند. اولین بورس دنیا در قرن هفدهم میالدی در شهر آمستردام هلند تشکیل شد و 
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قانون تشکیل بورس به تصویب  3133کشورهای جهان دارای بورس هستند. در ایران نیز در سال امروز اکثر 

 آغاز به کار کرد. 3131ماه سال بهمن 33رسید و از 

 

 بورس چیست؟

و تعریف آن شروع کنیم. در یک  "بازار"برای شناخت بورس و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از 

تر این است گیرد؛ و سادهبازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت میتوان گفت که، تعریف ساده، می

ای صورت پذیرد برقرار شود و معامله که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده رابطه

 ای ارتباطی مثل اینترنت.تواند مکان خاصی باشد یا شبکهبازار تشکیل شده است. این شرایط می
گیرند. داراییهای مالی، مورد معامله قرار میهای واقعی و داراییبازارها به طور کلی دو نوع دارایی، دارایی در

های فیزیکی هستند مثل زمین، ساختمان و انواع کاال مانند ماشین، لوازم خانگی و های واقعی همان دارایی

م اسنادی هستند، مثل سهام و اوراق مشارکت. بورسهای کاغذی و بهتر بگوییهای مالی دارایی.... اما دارایی

توان به ها را میگیرد. از این رو، انواع بورسهای مختلف مورد معامله قرار میبازاری است که در آن دارایی 

 بندی کرد.ی کلی بورس کاال، بورس ارز و بورس اوراق بهادار طبقهسه دسته

گیرد و به طور منظم و دائم فعال بازاری که در آن خرید و فروش کاالهای معین صورت می . بورس کاال:1

گیرد. هر بورس است بورس کاال نام دارد. در بورس کاال معموالً مواد خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می

 . مثالً بورس نفت و بورس گندم.کنندگذاری میگیرد نامکاالیی را با نام همان کاالیی که مورد معامله قرار می

های خارجی انجام در بورس ارز، همان طور که از نام آن مشخص است، کار خرید و فروش پول . بورس ارز:2

 گیری دارد.گیرد. این بورس در کشور ما فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشممی

های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و... مورد معامله یدر بورس اوراق بهادار دارای . بورس اوراق بهادار:3

گیرد. در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به طور رسمی و دائمی در محل معینی تشکیل قرار می

گویند ولی ما در این نوشته برای اختصار آن را بورس یا بورس اوراق بهادار می "بورس اوراق بهادار"شود می

 گوییم.یم

 

 کند؟بورس اوراق بهادار چه می

آورد تا دو گروه از مردم، به طور قانونی، ای فراهم میکار اصلی بورس اوراق بهادار این است که زمینه

مند در یک فعالیت اقتصادی شریک و عالوه بر تأمین نیازهای یکدیگر، از منفعت و سود این فعالیت بهره

 باشند.پذیران میگذاران و سرمایهشوند. این دو گروه سرمایه

توان به دو گروه تقسیم کرد؛ یک گروه کسانی که پول، بندی ساده، افراد جامعه را میاصوالً در یک تقسیم

های توانند با آن کار کنند و گروه دوم کسانی که توانایی انجام فعالیتانداز دارند اما نمیسرمایه و یا پس

شناسند و تعداد و پول کافی ندارند. این دو گروه عالوه بر این که یکدیگر را نمی اقتصادی دارند اما سرمایه

گذاران به یک اندازه پسی سرمایههای مختلفی هستند. به عنوان مثال، همهآنها نیز کم نیست دارای ویژگی

افراد هم برای سرمایهی این باشند، سلیقهانداز ندارند. برخی دارای مبالغ اندک و برخی صاحب مبالغ کالن می
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ای به دنبال سود بیشتر ولی مدت دارند و عدهای تمایل به سود کم در کوتاهگذاری متفاوت است، مثالً عده

 ها ویژگی دیگر.اند و دهدر درازمدت

کنند، ی خاصی فعالیت میهای مختلف برخوردارند، برای مثال، هر گروه در زمینهپذیران نیز از ویژگیسرمایه

ی متفاوت ی مراکز تولیدی خود سلیقهکنند، در ادارهشان سودهای متفاوتی پرداخت میتوجه به نوع فعالیت با

ی آنها توان بین این دو گروه رابطه برقرار کرد تا همههای متفاوت چگونه میدارند و... حال با این همه ویژگی

ای اساسی بورس همین است که با ایجاد کاره ضمن قبول شرایط یکدیگر حاضر به شراکت شوند؟ یکی از

های قانونی طرفین آورد تا از طریق آن برآوردن تمامی خواسته ای فراهمیک فضای مناسب و قانونمند زمینه

با حفظ حقوق آنها میسر شود. بورس یک مشکل بسیار بزرگ دیگر را نیز حل کرده است، به طوری که می

تر یافتگی و پیشرفت سریعگذاری و در نتیجه توسعهترش سرمایهتوان ادعا کرد حل این مشکل باعث گس

های متفاوت وارد بورس کشورهای جهان شده است. آن مشکل این است که اگر افراد مختلفی که با سرمایه

شوند، بخواهند، در هر زمان که تصمیم بگیرند، سهم و های اقتصادی بزرگ شریک میشده و در فعالیت

 323سهم از  311به قیمت مناسب بفروشند، باید چه کار کنند؟ به عنوان مثال اگر فردی ی خود را سرمایه

تواند ی سیمان را دارا باشد و تصمیم بگیرد آن را همین امروز بفروشد چگونه میمیلیون سهم یک کارخانه

ن قیمت سهم تواند قیمت کارخانه را محاسبه نماید تا براساس آقیمت سهام خود را مشخص کند؟ چطور می

خود را مشخص کند؟ چه قدر زمان، چه تعداد افراد و چقدر هزینه برای این کار الزم است؟ و... بورس این 

مشکل را حل کرده و سازوکاری را طراحی کرده است که هر فرد با هر میزان سهم، در هر روز تصمیم به 

اگر تصمیم به فروش نداشته باشد قیمت فروش سهامش بگیرد بتواند از قیمت سهام خود آگاه شود و یا حتی 

 روز سهام خود را بداند.

 

 شود؟قیمت سهام در بورس چگونه مشخص می

گذاری تواند در قیمتای طراحی شده است که هیچ کس نمیگذاری در بورس به گونهنظام قیمت

فروش سهام بنمایند و این توانند شخصاً اقدام به خرید و یا دخالت کند؛ به این ترتیب که در بورس افراد نمی

های بورس و کارگزاران آن انجام شود. کارگزاران افرادی هستند که تحت نظارت کار باید از طریق کارگزاری

 .کنند سازمان بورس فعالیت می

ورود به بورس بدین طریق است که، چه فروشندگان و چه خریداران سهام در اولین قدم تقاضای خود را به 

صبح  9شنبه و ایام تعطیل از ساعت دهند. کارگزاران هر روز به جز روزهای پنجتحویل می کارگزاران بورس

ظهر در تاالر بورس حاضر شده و تمامی تقاضاهای خرید و فروش را وارد سیستم معامالت می 32:11الی 

فروش، کنند. پس از وارد شدن لیست تقاضاها در سیستم معامالت، تقاضاها در دو صف؛ صف خرید و صف 

هایی ای طراحی شده است که قیمتشود. این سیستم به گونهبندی میبراساس قیمت و زمان ورود، اولویت

دهد. تر است و تقاضاهای خریدی را که قیمت باالتری دارند در ردیف اول قرار میرا که برای فروش ارزان

ترین قیمت و هر کس که به گرانترین قیمت بفروشد در اول صف فروش بدین ترتیب هر کس که به ارزان

گیرد و بنابراین قبل از دیگران معامله خواهد کرد. البته در صورتی که دو بخرد در اول صف خرید قرار می

دهد که زودتر وارد سیستم معامالت تقاضا با یک قیمت وارد سیستم شود، سیستم اولویت را به تقاضایی می
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ن است که روند معامالت و قیمت سهام براساس عرضه و تقاضا شده باشد. این عملکرد سیستم بیانگر آ

 شود و امکان دخالت افراد در آن وجود ندارد.مشخص می

 

 گذاری کنیم؟چرا در بورس سرمایه

کنند عالوه بر این که به دنبال کسب سود هستند، در گذاری میگذاران در هر کجا که سرمایهسرمایه

گردند که سود بیشتری بدهد، مورد اطمینان و قانونی باشد، به دنبال جایی میگذاری نیز انتخاب نوع سرمایه

گذاری خود مطلع شوند، هر وقت که بخواهند بتوانند سرمایههر زمان که بخواهند بتوانند از وضعیت سرمایه

به دنبال سرمایهتری دارند. به عنوان مثال، ی خود را نقد کنند و... برخی نیز عالوه بر این، معیارهای متعالی

مند شود. مثالً ایجاد اشتغال بکند و... گذاری در کاری هستند که عالوه بر خودشان، جامعه نیز از آن بهره

گذاری در بورس نه تنها برای ها را داراست.پس سرمایهبورس از جمله مراکزی است که جمیع این ویژگی

 ی کل جامعه نیز فواید قابل توجهی دارد.پذیران سودمند است بلکه براگذاران و سرمایهسرمایه

 

 گذارانفواید بورس برای سرمایه

 درآمد   .1   

تواند از دو راه این گذاری در بورس میگذاری کسب درآمد است. سرمایهترین هدف هر فرد از سرمایهمهم

ها؛ بدین ترتیب ها و شرکترا محقق سازد. نخست از طریق پرداخت سود ناشی از فعالیت کارخانه خواسته

هایی که سهامشان در بورس عرضه شده است بخشی از سودی را که از فروش کاالها ها یا شرکتکه، کارخانه

ها کنند. بدین ترتیب کسانی که با خرید سهام شرکتشود بین سهامداران تقسیم میو خدماتشان حاصل می

کنند. راه دوم کسب درآمد ین طریق کسب درآمد میاند از اهای بورسی در این مراکز شریک شدهو یا کارخانه

های مربوطه است که باعث افزایش قیمت های مفید و مؤثر مدیران شرکتسهامداران بورس، ناشی از فعالیت

 شدن بر دارایی سهامداران است.شود که این به معنی افزودهها میسهام شرکت

 قابلیت نقدشوندگی   .2   

تر از بسیاری از سرمایهکنند اگر به پولشان نیاز پیدا کنند بسیار سریعگذاری میسرمایهکسانی که در بورس 

توانند سهام خود را به پول نقد تبدیل کنند. برای این کار کافی است به اولین کارگزار های دیگر میگذاری

سهام طوری است که بورس مراجعه نمایند و فرم تقاضای فروش سهامشان را تحویل دهند. سهولت فروش 

تر از قیمت روز بازار ارائه نماید، در ترین شرایط هم، درصورتی که فرد سهام خود را اندکی کمحتی در سخت

های دیگر فاقد این گذاریاش نقد خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از سرمایهترین زمان سرمایهکم

گذاری ی در خرید ماشین، زمین یا منزل مسکونی سرمایهباشند. به عنوان مثال، فرض کنید فردویژگی می

کرده و حاال نیازمند پول شده است. روشن است که تبدیل هر یک از موارد ذکر شده به پول نقد به مراتب 

 های بورسی خواهد بود.تر از فروش سهام شرکتمشکل

 هاگیریمشارکت در تصمیم   .3   

پذیرد. افرادی پذیرفته شده در بورس با نظر صاحبان سرمایه انجام میهای ی شرکتگیری برای ادارهتصمیم

توانند در مجامع شرکت مربوطه حضور کنند مطابق قانون میهای بورسی را خریداری میکه سهام شرکت
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ها از گردش کار شرکت آگاه شوند و همچنین با حق رأی خود نسبت پیدا کنند و با شنیدن گزارش فعالیت

های مورد نظر و میزان سود تقسیمی به سهامداران شرکت اظهارنظر نمایند. هیئت مدیره، طرحبه انتخاب 

های شرکت آگاه شوند و های بورسی سبب شده است که سهامداران بتوانند هم از فعالیتاین مزیت شرکت

 ها مشارکت داشته باشند.گیریهم در تصمیم

 گذاریاطمینان از مکان سرمایه   .4   

گذاری است. برای اثبات این مدعا کافی است به قانون حاکم بر بورس مکانی بسیار امن برای سرمایهبورس 

کند. در قانون توجه کنیم. بورس براساس قانون بازار اوراق بهادار تأسیس شده است و مطابق آن فعالیت می

با اخذ مجوز قانونی صورت های بورس مشخص شده است و هر نوع فعالیتی ی فعالیتعالوه بر این که کلیه

هایی که انجام مینیز در نظر گرفته شده تا بر تمامی فعالیت "سازمان بورس"گیرد یک نهاد ناظر به نام می

اند اطالعات مجاز مربوط به های بورسی براساس قانون موظفی دیگر این که شرکتشود نظارت کند. نکته

شود و فروشندگان قرار دهند. این کار باعث شفاف شدن بازار میخود را به طور مرتب در اختیار خریداران و 

تواند با اطمینان اقدام بدین ترتیب هر کس که اطالعات الزم را برای خرید و فروش در اختیار داشته باشد می

بینی شده مکانی مطمئن برای سرمایهبه معامله کند. نتیجه این که، قانون حاکم بر بورس و سازوکارهای پیش

 گذاری فراهم آورده است.

 

 گذاری کرد؟توان در بورس سرمایهچگونه می

گذاری در بورس نیز تابع مقررات و آداب خاص خود است. انجام هر فعالیتی تابع آداب و مقرراتی است. سرمایه

تر منظور راحتاست. این کد به  "کد معامالتی"گذاری در بورس باید انجام داد گرفتن اولین کاری که برای سرمایه

دهد که شود؛ همان طور که بانک به مشتری خود شماره حسابی میشدن و سرعت یافتن بیشتر کار به افراد داده می

ی کد معامالتی آنها شناسایی شود. بنابراین، سیستم معامالتی بورس افراد را به وسیلهمشتری با آن شماره شناخته می

ی فتوکپی شناسنامه یا کارت ها و ارایهتواند با مراجعه به یکی از کارگزاریرد میکند. برای گرفتن کد معامالتی، فمی

خانوادگی به همراه یک عدد ثابت ملی خود کد مربوط به خود را دریافت دارد. کد معامالتی شامل سه حرف اول نام

 باشد. "11313فخر "واند تخانوادگی او فخرآبادی است میباشد. به عنوان مثال، کد معامالتی کسی که ناممی

 

 خرید سهام

های بورس مراجعه و از کارگزار تقاضای فرم درخواست خرید خریدار سهام برای خرید باید به یکی از کارگزاری

گذاری کند خواهد سرمایهدهد و او عالوه بر تکمیل فرم باید مبلغی را که میکند. کارگزار فرمی را در اختیار او قرار می

کارگزار واریز و فیش آن را به همراه فرم تکمیل شده تحویل کارگزار نماید و رسید بگیرد.طی زمان معینی، به حساب 

دارد. عالوه بر پس از آماده شدن اوراق سهام، مشتری با تحویل رسید قبلی به کارگزار اوراق سهام خود را دریافت می

م به خرید کنند و پس از انجام هر عملیات پرینت آن را به توانند از طریق اینترنت نیز اقداخرید حضوری، اشخاص می

عنوان رسید دریافت نمایند. در فرم درخواست خرید، مواردی از قبیل مشخصات خریدار، تعداد سهام مورد تقاضا، 

گذاری و... گنجانده شده است. از جمله مواردی که خریدار در فرم درخواست خرید باید مشخص کند مبلغ سرمایه

 رو دارد:باشد. برای این کار، خریدار چند راه در پیشت و نوع سهم مورد نظر خود میقیم
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خواهد در بورس راه اول این که خریدار، چون اطالع چندانی از سهام و اوراق موجود در بورس ندارد، مبلغی را که می

انتخاب خودش بهترین سهام را برای او خریداری خواهد که به گذارد و از او میگذاری کند در اختیار کارگزار میسرمایه

 های مورد نظر خود را به کارگزار اطالع دهد.تواند اولویتکند، ضمن آن که می

اگر سهام "گوید گوید، مثالً میراه دوم این است که خریدار، اگر خرید سهام خاصی را در نظر دارد آن را به کارگزار می

در این حالت، چون قیمت سهم توسط خریدار اعالم نشده است  "خریداری کنید.فالن کارخانه عرضه شد برای من 

کارگزار اختیار دارد که به هر قیمتی که سهم مورد نظر مشتری عرضه شد آن را خریداری نماید. الزم به ذکر است 

قیمت ممکن سهام مورد کنند به بهترین پذیری و تعهد اخالقی الزم را دارند و سعی میکه کارگزاران غالباً مسئولیت

دهد نظر مشتری را برای او خریداری نمایند. در هر صورت کارگزار اطالعات مشورتی خود را در اختیار خریدار قرار می

 کند.گیری و انتخاب به او کمک میو در تصمیم

کند و یمت معین میو باالخره راه سوم خرید سهام این است که خریدار از کارگزار تقاضای خرید سهم معینی را با ق

 نماید.کارگزار نیز مطابق درخواست مشتری اقدام به خرید می

 

 فروش سهام

برای فروش سهام نیز، همچون خرید، فروشنده باید به کارگزار مراجعه و فرم درخواست فروش را تکمیل کند. 

 برای این کار فروشنده دو راه در پیش رو دارد:

دهد تا سهامش را به قیمت بازار بفروشد؛ در این حالت کارگزار موظف است تا اختیار میراه اول این که به کارگزار 

 سهام مشتری را به باالترین قیمت پیشنهادی روز بفروشد.

کند چنانچه قیمت سهام او در بورس تا حد معینی افزایش یافت اقدام راه دوم این که فروشنده در فرم فروش قید می

تومان نفروشد. در این صورت  211گوید که هر سهم او را زیر قیمت ن مثال به کارگزار میبه فروش کند. به عنوا

کند. بدیهی است که در این ماند تا قیمت سهم به حد مورد نظر برسد و سپس اقدام به فروش میکارگزار منتظر می

تر از مت پیشنهادی فروشنده پاییندهد. به عنوان مثال اگر قیی الزم را به فروشنده میصورت نیز کارگزار مشاوره

توان سهم را به شود که میکند و به وی یادآور میقیمت روز بازار باشد ولی خودش نداند، کارگزار او را راهنمایی می

شود که در این قیمت قیمت باالتر نیز فروخت، بر عکس هم، و اگر قیمت پیشنهادی مشتری باال باشد به او یادآور می

 سهم وجود ندارد. امکان فروش

 

 ی سهاممعاوضه

ی سهام است. معاوضهی سهام وجود دارد و آن معاوضهعالوه بر خرید و فروش سهام راه دیگری برای معامله

ی خرید سهام مورد نظر را به ی فروش سهام خود و نیز نحوهی سهام به این صورت است که صاحب سهام، نحوه

کند. شایان ذکر است که کارگزاران کارگزار نیز مطابق این درخواست اقدام به معاوضه میرساند، و اطالع کارگزار می

دهند، درصدی از مبلغ هر معامله را به عنوان اجرت یا حق بورس، در قبال خدمتی که برای مشتریان انجام می

اران مجازند حق کارگزاری کنند. سقف این مبلغ مطابق قانون مشخص شده است, اما کارگزکارگزاری خود برداشت می

 خود را کمتر از سقف تعیین شده از مشتریان دریافت کنند.
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 گذاری در بورسهایی برای سرمایهتوصیه

های او همواره با پیامدهای مختلفی همراه است و اتفاقات جزء الینفک زندگی است. به زندگی بشر و فعالیت

های ناشی از آن را پیدا کردن زیانهای مقابله با اتفاقات و کمراه ی خود،همین دلیل، هر کس، بر اثر دانش و تجربه

هایی به مشتریان گیرد. در مورد بورس که مورد نظر ماست، خبرگان بازار سرمایه توصیهکرده و در زندگی به کار می

و پیامدهای منفی کمتری هایشان با موفقیت بیشتر گیرند فعالیت ها را به کاردارند و معتقدند اگر افراد این توصیه

 دهیم:ها را شرح میهمراه خواهد بود. در ادامه برخی از این توصیه

 ی مازاد خود را به کار گیریدسرمایه   .1   

های آید، بخشی از درآمد خود را به عنوان هزینهشان پیش میمعموالً افراد، با توجه به اتفاقات مختلفی که در زندگی

باشد گذارند تا در روز مبادا از آن استفاده کنند. از آنجا که بازار سهام یکی از بازارهای پرنوسان میضروری کنار می

های اصلی و ضروری خود در این بازار پرهیز کنند که بهتر است افراد از بکارگیری سرمایهخبرگان بازار توصیه می

گذاری کنند بایستی نه تنها اولویت را به رفع نیازهای یهخواهند در این بازار سرماکنند. آنها معتقدند کسانی که می

های اتفاقی در نظر گرفتهی زندگی خود بدهند، بلکه حتی از بکارگیری آن بخش از درآمد خود که برای هزینهاولیه

را وارد بازار اندازهای اضافی خود گویند بهتر است افراد پسنظر کنند. خبرگان بازار سرمایه میاند در بازار بورس صرف

 سهام کنند.

 به شایعات توجه نکنید   .2   

های کنند و یا تحت تأثیر حرفیکی از مشکالت مردم این است که در برخی مواقع از احساسات خود تبعیت می

اقتصادی های ها تأثیر چندانی ندارد اما در فعالیتگیریگیرند. هر چند این نکته در بسیاری از تصمیمدیگران قرار می

دهند. واقعیت امر تواند موجب ضرر برای افرادی باشد که به احساسات خود میدان میو بخصوص در بازار سهام می

گذاری در بازار سهام باید براساس تحقیق و اطالعات صحیح انجام شود. زیرا در این بازار عوامل این است که سرمایه

ها مؤثرند؛ در نتیجه هرگز کت، اتفاقات جهانی و... در تغییر قیمتمتعددی همچون وضعیت اقتصاد کشور، عملکرد شر

گذاری در این بازار ی دوستان و یا تبلیغات و یا حتی عملکرد خویشاوندان برای سرمایهنباید تنها براساس توصیه

 گیری کرد.تصمیم

 گذاری نکنیدبرای کوتاه مدت سرمایه   .3   

ی بازار باشند که در مورد بازار سهام امری عادی است، بلکه نوسانات و افت و خیزهای روزانهگذاران نباید نگران سرمایه

های بزرگی هستند و های بورسی معموالً شرکتپیوسته باید روند بلندمدت را مورد توجه قرار دهند؛ چرا که شرکت

های خواهد بود. پرواضح است که سود پروژههایی که در دست انجام دارند کالن و بسیار بزرگ طبیعتاً کارها و پروژه

بایست برای دریافت گذاران میشود. در نتیجه سرمایهآید و در بلندمدت حاصل میمدت به دست نمیبزرگ در کوتاه

 گذاری با دید بلندمدت نگاه کنند.های خود در بازار سهام، به سرمایهواقعی سودِ سرمایه

 سبد سهام تشکیل دهید   .4   

ها و ریسک یا خطر افت شدید توان به باال و پایین رفتن قیمتهایی است که از آن جمله میبازار سهام دارای ویژگی

ها اشاره کرد. از آنجا که به طور معمول و در طی زمان قیمت برخی سهام افزایش و قیمت برخی کاهش میقیمت

کنند که خریداران بهتر ی شده، خبرگان بازار توصیه مییابد، برای درامان ماندن از خطر کاهش قیمت سهام خریدار
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ی خود را است سبدی از سهام خریداری کنند و از خریدن یک نوع سهم پرهیز نمایند؛ چرا که وقتی سهامدار سرمایه

دهد پایین آمدن احتمالی قیمت برخی از این سهام از طریق باال رفتن قیمت به سهام متعدد و متنوعی اختصاص می

تواند به راحتی خطر احتمالی گذار میشود و در این صورت سرمایهخی دیگر از سهام موجود در سبد جبران میبر

 ها را رفع کند.کاهش قیمت

 توجه نباشیدگذاری خود بینسبت به سرمایه   .5   

طور مرتب آن را مورد تفاوت باشد، بلکه باید به گذار پس از تشکیل سبد سهام نباید نسبت به وضعیت آن بیسرمایه

بررسی قرار دهد و وضعیت آن را نسبت به وضعیت بازار بسنجد تا بداند که آیا سبد سهام او هماهنگ با بازار است و 

تواند با خبرگان، مشاوران و کارگزاران بورس نیز مشورت نماید یا نیاز به بازنگری و تغییر دارد یا نه. برای این کار او می

 نها بهره ببرد.و از راهنمایی آ
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یک تازه کار  پرسش و پاسخهای متداولی که

 عالقه مند به بورس به آن نیاز دارد

 
 : با چه مقدار پول می توانم سهام بخرم؟1سوال 

 3. اگر شما شودتوانید وارد بورس شوید. سود و زیان شما در بورس به صورت درصدی محاسبه میبا هر مقدار میپاسخ: 

 311هزار تومان. و اگر 311شود زیان شما می 31۱سود یا  31۱میلیون تومان سرمایه در بورس سرمایه گذاری کنید، 

میلیون تومان خواهد بود. بنابراین، این موضوع به  31درصد 31میلیون تومان سرمایه گذاری کنید، سود یا زیان با فرض 

 .تان بستگی داردمیزان دارایی شما و ریسک پذیری خود

 : من نگرانم پولم یکروزه نابود شود! چه کنم؟2سوال 

 -3۱+ و یا کمتر از 3۱تواند بیشتر از طبق قوانین بورس به طور کلی دامنه نوسانات قیمت یک سهم در روز نمیپاسخ: 

 .باشد. بنابراین دارایی شما در یک یا چند روز از بین نخواهد رفت

 وان سهام خرید و فروش کرد؟ت: چه روزهایی می3سوال 

 .شودظهر معامالت سهام انجام می 32:11صبح الی  9به غیر از پنجشنبه و روزهای تعطیل، هرروز از ساعت پاسخ: 

 : برای خرید سهام باید کجا بروم؟4سوال 

 الین بگیرید و از آنتوانید به رایگان یک کد آنکنید، میبه یکی از کارگزاری های بورس اوراق بهادار مراجعه میپاسخ: 

 .به بعد همه معامالت خود را فقط از پشت کامپیوتر انجام بدهید

 دهد؟: وقتی من سهام خود را فروختم، چه کسی پول آن را به من می5سوال 

سه روز کاری پس از فروش هر سهم و به درخواست شما، کارگزاری مبلغ وجه فروش سهام را به حساب شما پاسخ: 

 .دنمایواریز می

 توانم آنرا همین امروز بفروشم؟: اگر من یک سهم را امروز بخرم، آیا می۶سوال 

 بلهپاسخ: 

 توان با خرید و فروش یک سهم در یک روز سود کرد؟: آیا می۷سوال 

است، بنابراین اگر یک سهم را با قیمت  3۱-و  3۱همانطور که گفته شد، دامنه نوسان قیمت یک سهم عموما +پاسخ: 

بخرید و بعد آنرا با قیمت باالتر بفروشید سود خواهید کرد، البته سود شما باید بیشتر از کارمزد معامالت شما پایین 

 .باشد

 : هزینه کارمزد هر معامله چقدر است؟۸سوال 

تومان  3111است. یعنی اگر یک سهم را به قیمت هر سهم  3,3۱مبلغ کارمزد برای هر خرید و فروش حدودا پاسخ: 

NB2
Note
Telegram channel :  @ecolib

NB2
Note
Telegram channel :  @ecolib
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تومان بفروشید، انگار که پول شما هیچ تغییری نکرده است. بنابراین برای خرید سهام باید  3133آنرا به قیمت  بخرید و

 .انتظار باالتری برای قیمت فروش داشته باشید تا بتوانید سود شناسایی کنید

اخص بورس : در روزنامه ها و تلویزیون بارها شنیده ام شاخص بورس رشد کرده یا کاهش یافته. ش۹سوال 

 چیست؟

هر بازار بورسی در جهان دارای حداقل یک نوع شاخص است. مثال در ایران شاخص کل بورس، نماد رشد یا کاهش پاسخ: 

داشته باشید، اگر  رااز سهم کلیه شرکتهای بازار بورس  3۱اکثریت سهامهای بورس ایران است. مثال شما اگر سرمایه 

رشد کرده است. اصطالحا به شاخص بورس، دماسنج بازار هم  2۱ حدودارشد کند، یعنی پول شما  2۱شاخص بورس 

 .گویندمی

 : آیا ممکن است بخواهم سهامی را بفروشم و کسی آنرا نخرد؟1۱سوال 

اب کرد که میانگین حجم معامالت آنها در توان سهم هایی را انتخبله ممکن است، برای جلوگیری از این اتفاق میپاسخ: 

ین باشند. ضمنا برای پایگذشته باال باشد، اما با توجه به گسترش بازار تقریبا اکثر سهامهای بازار هرروز قابل معامله می

 .توان سبد سهام تشکیل دادآوردن ریسک خرید و فروش سهام می

 : سبد سهام چیست؟11سوال 

های مختلف را خریداری کنید و به یه خود را به چند قسمت تقسیم کنید و سهام شرکتسبد سهام یعنی سرماپاسخ: 

اینصورت، هیچگاه فقط سهم یک شرکت را نخواهید داشت، به این طریق ریسک سرمایه گذاری شما بسیار پایین خواهد 

 .اهش قیمت مواجه خواهد شدآمد. یعنی اگر یک شرکت پس از مدتی زیانده شناسایی شد، فقط بخشی از دارایی شما با ک

 کند؟: قیمت سهام را چه کسی تعیین می12سوال 

خریداران و فروشندگان. یعنی قیمت عرضه و تقاضا. هر چقدر اخبار و اطالعات بهتری راجع به یک شرکت وجود پاسخ: 

ان شود و فروشندگمیداشته باشد که نشان دهد آن شرکت سود بیشتری خواهد داشت، تقاضا برای خرید آن سهم بیشتر 

 .حاضر نیستند با قیمت پایین آنرا بفروشند، بنابراین قیمت سهم باالتر خواهد رفت

 توان دید؟ آیا باید به تاالرهای بورس مراجعه کنم؟: قیمت سهم را کجا می13سوال 

با تغییرات لحظه ای قیمت روزانه هر سهم با جزئیات و همچنین عرضه و تقاضاهای یک سهم را به صورت زنده و پاسخ: 

 .مشاهده کرد  www.TSETMC.com توان از سایت سازمان بورس به آدرسمی

 توانم در بورس سود کنم؟: چگونه می14سوال 

به دو روش کلی: اول اینکه یک سهم را با قیمت پایین بخرید و آنرا با قیمت باالتر بفروشید. دوم اینکه یک سهم را پاسخ: 

 .انه سود آن شرکت را نقدا دریافت کنیدبخرید و به صورت سالی

 های سودده را چگونه شناسایی کنم؟: شرکت15سوال 
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 .با تحلیلگری سهام هر شرکت. یا با روش تحلیل بنیادی سهام و یا با روش تحلیل تکنیکیپاسخ: 

 : تحلیل بنیادی سهام یعنی چه؟1۶سوال 

گوییم که در آن با بررسی اطالعات و ی از تحلیل میبه روش Fundamental تحلیل بنیادی سهام یا تحلیلپاسخ: 

صورتهای مالی شرکت، میزان سود آن شرکت را محاسبه کنیم و در صورتی که ما قیمت باالتری نسبت به قیمت امروز 

سهم بدست بیاوریم، آن سهم را خواهیم خرید و اگر بدرستی تحلیل کرده باشیم، به زودی بازار آن سهم را با قیمت های 

 .توانیم سود شناسایی کنیمباالتری خواهد خرید و ما می

 : تحلیل تکنیکی یعنی چه؟1۷سوال 

گوییم که در آن بدون در نظر گرفتن اطالعات مالی شرکت، به روشی از تحلیل می Technical تحلیل تکنیکی یاپاسخ: 

 آینده سهم چگونه خواهد بود. علم تحلیلتوانیم پیش بینی کنیم حرکت فقط با مشاهده نمودار قیمت گذشته هر سهم، می

تکنیکال یک علم جهانی است که از هزاران بار رفتار حرکتی نمودارهای قیمت سهام بدست آمده است. در واقع با توجه به 

ا دهند، علم تکنیکال باینکه عموما انسانها در برخورد با اتفاقات یکسان، عموما واکنش های شبیه به یکدیگر انجام می

 .ی بازارهای سهام داخلی و خارجی قابل استفاده استگوهای مختلفی شکل گرفته است. این تحلیل در کلیهال

 : تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟1۸سوال 

ا . اما یک تحلیلگر تکنیکال بکنندآورد و آنرا خرید میتحلیلگران بنیادی خودشان سود یک سهام را بدست میپاسخ: 

تواند آینده را پیش بینی کند. نقطه ورود، نقطه خروج، کف قیمت، سقف قیمت. تحلیل مشاهده نمودار قیمت سهم، می

بنیادی سهام هر شرکت نیاز به بررسی و زمان بیشتری دارد اما نتایج مطمئن تری خواهد داشت، ولی تحلیل تکنیکی برای 

ازار به هر ای بشود اما پایه و اساس آن بر مبنای پیش بینی است. اصوال تحلیل گران حرفهر انجام میهر سهم بسیار سریعت

 .دو علم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال تسلط دارند

 : برای یادگیری تحلیلی بورس، اول تحلیل بنیادی سهام را آغاز کنم و یا تحلیل تکنیکی؟1۹سوال 

توانید به خرید و فروش سهام بپردازید. این به شما بستگی دارد که ترجیح روش به تنهایی می شما با هر کدام از دوپاسخ: 

دهید کدام علم را برای شروع انتخاب کنید. در سوال قبل شرح کاملی از ساختار این دو تحلیل توضیح داده شد. در می

ود در این زمینه داشتید، روش دیگر را هم یاد توانید اول یکی را آغاز کنید و اگر تمایل به گسترش دانش خنهایت می

توانید هر دو روش را با هم یاد بگیرید، چون جزئیات مطالب کامال با یکدیگر متفاوت هستند و هیچ بگیرید. هر چند می

 .باشندکدام پیش نیاز یکدیگر نمی

 !: سواالت من در سواالت باال نبود؟2۱سوال 

 88382332. تلفن: با ما تماس بگیریدپاسخ: 
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 تاالر گفتگوی بورس

االر گفتگششششوی سششششایت تششششدر بخششششش 

مشششی توانیشششد بشششا هشششزاران  تااااالربورس

ارتبشاط  رایگاانسهامدار فعشال دیگشر بشه 

و داشته باشید و بشا آنهشا بشه تبشادل اخبشار 

  بپردازید:تحلیل 

 آدرس تاالر گفتگو:

Forum.TalareBourse.com 

 

 

 

 وره های آموزشید

های آموزشی درباره دوره جهت کسب اطالع

 تاالر بورس به آدرس زیر مراجعه نمایید:

Edu.TalareBourse.com 

 

 

 

 

 

 ، واحد تاالر بورس38یوسف آباد، خیابان شانزدهم، پالکآدرس: 

 88382332شماره تماس: 

www.TalareBourse.com 

http://forum.talarebourse.com/
http://edu.talarebourse.com/



