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 آشنايي با بورس و نحوه خريد و فروش سهام و راههاي سرمايه گذاري در آن

 

در اين مقاله سعي شده است خواننده با سازوكارهاي قانوني بورس آشنا شود و با توضيحات سااده در 

 گذاري  اواياادهاااي ملف اا، ساارمايهي خريااد و اااروا  راههاااي ملف اا، آز  از  ن ااه نحااوهمااورد اعاليت

 ي مورد نياز خود را كسب ننايد.گذاري و .... آگاهي پيدا كند و اطالعات اساسي و اوليهسرمايه

 

 مقدمه 

 .......... 

گذاري در آز و اواياااد و ي سااارمايهشناساااند و باااا نحاااوهي ماااا باااورس را ننيي اااااراد  امعاااههناااه

ا باورس و اعاليات در آز هاي ناشي از آز آشانا نيسافند. ايان در ياالي اسات كاه آشانايي باسودمندي

انادازهاي هاي اخير  بيشفر مردم پستواند در زندگي اقفصادي مردم بسيار مؤثر باشد. تا هنين سالمي

هاي خود آشنا نبودند. اماا هاي ديگر اسففاده از اندوخفهكردند و با راهها نگهداري ميخود را اقط در بانك

انادازها و اود دارد و آز ايان اسات م براي اسففاده از پسشود كه راه ديگري هامروزه بسيار شنيده مي

توانااد در مالتياات واياادهاي تولياادي و تگاااري باامري مشاااركت ننايااد و از نفاااي  كااه يااك ااارد عااادي مي

مند شود. اماا باه راسافي نگوناه منتان اسات ياك اارد گذاري خود به سادگي بهرهمشاركت و سرمايه

هاي بمرگاي شاريك شاود در ياالي كاه ناه شاركاي خاود را ذاريگاي اناد  در سارمايهعادي با سارمايه

ها  درآمادها و ... دارد  گذشافه از ي اعاليات  مياماز هميناهشناسد و نه امتاز كسب اطالع از نحاوهمي

تواند از يساا  و دخاو و خاري ايان مركام توليادي كاه در آز مشااركت اين  اصالً ننين كسي نگونه مي

 كرده است آگاهي پيدا كند؟ 

گذاري و مشااركت در ايان در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه  بورس امتاز هر آنچه را كه براي سارمايه

هااي ايان مراكام  مقاابر قاانوز ماداا  مراكم الزم است اراهم آورده و عالوه بار نااارت دقيار بار اعاليت

 گذاراز است. يقوق سرمايه

قانوني بورس آشنا شود و با توضيحات سااده در  در اين مقاله سعي شده است خواننده با سازوكارهاي

گذاري  اوايااد هاااي ملف اا، ساارمايهي خريااد و اااروا  راههاااي ملف اا، آز  از  ن ااه نحااوهمااورد اعاليت

 ي مورد نياز خود را كسب ننايد. گذاري و .... آگاهي پيدا كند و اطالعات اساسي و اوليهسرمايه

 

 تاريخچه 

----------  

هاي تگاري خاود ضارر اي از بازرگاناز اروپايي از اعاليتد بورس زماني شتو گرات كه عدهي ايگاانديشه

ي آز بفوانناد   اوي ايان ضارر را بگيرناد و ياا آز را باه ي ي اافادند تا به وساي هكردند  بنابراين به اتر راه

خاود شاريك كردناد تاا باا هااي اي را در اعاليتيداقو برسانند. نفيگه آز شد كه تعدادي از بازرگاناز عده

آميم بود لذا به تدري  هار تاا ري اين روا سود و زياز ايفنالي را با آنها تقسيم كنند. اين تگربه مواقيت

هاي تگاري خود را با اين روا ادامه دهد  به خصوص كه اين روا براي ااارادي كرد تا اعاليتسعي مي

تر بود. رافه رافه اين تگرباه قانوننناد شاد و ر مق و دادند بسياهاي بمري اقفصادي انگام ميكه اعاليت

هاي سهامي تبديو گردياد. اولاين تگرباه مرباوط باه تشاتيو ياك شاركت ساهامي در به تشتيو شركت

ميالدي تصنيم گرات كاالهايي را بدوز اين كه آاريقاا را دور بمناد  از  1353كشور روسيه بود كه در سال 



برد و اين كاري بود كه ايفنال ضرر در آز بيشفر باود. باراي انگاام ايان شنال اروپا به شرق آسيا و نين ب

ي خاود در ساود و زيااز ي الزم را تأمين كردند و هار كاس باه نسابت سارمايهاي از تگار سرمايهكار عده

هاي شركت شريك شد و اين كار با مواقيت صورت گرات. بعدها با گسفرا مبادالت در اروپا به سارمايه

گذاراز و ركاي بيشافري نيااز شاد. باراي ايان كاار نيااز باه مراكامي باود تاا بفاواز باين سارمايهزيادتر و شا

پذيراز رابقه برقرار كرد. ننين مراكمي تأسيس شدند و باورس ناام گرافناد. اولاين باورس دنياا در سرمايه

رس قرز هفدهم ميالدي در شهر آمسفردام ه ند تشتيو شاد و اماروز اك ار كشاورهاي  هااز داراي باو

 1346مااه ساال بهنن 15قانوز تشتيو بورس باه تصاويب رسايد و از  1345هسفند. در ايراز نيم در سال 

 آغاز به كار كرد. 

 

 بورس چيست؟ 

-----------------  

براي شناخت بورس و آشنايي بيشفر با آز بهفر است از "بازار " و تعريا، آز شاروع كنايم. در ياك تعريا، 

تر اين اسات گيرد  و سادهبازار متاني است كه در آز خريد و اروا صورت ميتواز گفت كه  ساده  مي

اي صاورت برقرار شاود و معام اه كه بگوييم هرگاه شرايقي اراهم شود كه بين خريدار و اروشنده رابقه

اي ارتبااطي م او تواناد متااز خاصاي باشاد ياا شابتهپذيرد بازار تشاتيو شاده اسات. ايان شارايط مي

 اينفرنت. 

هاااي مااالي  مااورد معام ااه قاارار هاااي واقعااي و دارايير بازارهااا بااه طااور ك ااي دو نااوع دارايااي  داراييد

هاي ايميتي هسفند م و زمين  ساخفناز و انواع كااال مانناد هاي واقعي هناز داراييگيرند. داراييمي

يم اسانادي هسافند  هااي كاغاذي و بهفار بگاويهاي ماالي داراييماشين  لوازم خانگي و .... اما دارايي

هاااي ملف اا، مااورد معام ااه قاارار بااازاري اساات كااه در آز دارايي م ااو سااهام و اوراق مشاااركت. بااورس

ي ك ي باورس كااال  باورس ارز و باورس اوراق تواز به سه دسفهها را ميگيرد. از اين رو  انواع بورسمي

 بندي كرد. بهادار طبقه

گيرد و به طور منام و دائام اعاال اروا كاالهاي معين صورت مي . بورس كاال: بازاري كه در آز خريد و1

گيارد. هار است بورس كاال نام دارد. در بورس كاال معنوالً ماواد خاام و ماواد اولياه ماورد معام اه قارار مي

كنند. م الً باورس نفات و گذاري ميگيرد نامبورس كااليي را با نام هناز كااليي كه مورد معام ه قرار مي

 گندم.  بورس

هااي خاار ي . بورس ارز: در بورس ارز  هناز طور كه از نام آز مشلص است  كاار خرياد و ااروا پول2

 گيري دارد. گيرد. اين بورس در كشور ما اعال نيست اما در كشورهاي پيشرافه اعاليت نشمانگام مي

ام  اوراق مشااركت و ........ هاي ماالي از قبياو ساه. بورس اوراق بهادار: در بورس اوراق بهادار دارايي3

گيرد. در ايراز  به بازار خريد و اروا اوراق بهاادار كاه باه طاور رساني و دائناي در مورد معام ه قرار مي

گويند ولي ما در ايان نوشافه باراي اخفصاار آز را شود "بورس اوراق بهادار " ميمحو معيني تشتيو مي

 گوييم. بورس يا بورس اوراق بهادار مي

 

 كند؟ س اوراق بهادار چه ميبور

-----------------------------------  

آورد تا دو گروه از ماردم  باه طاور قاانوني  اي اراهم ميكار اص ي بورس اوراق بهادار اين است كه زمينه

مناد در يك اعاليت اقفصادي شريك و عالوه بر تأمين نيازهاي يتديگر  از منفعات و ساود ايان اعاليات بهره

 باشند. پذيراز ميگذاراز و سرمايهند. اين دو گروه سرمايهشو



تواز به دو گروه تقسايم كارد  ياك گاروه كسااني كاه بندي ساده  ااراد  امعه را مياصوالً در يك تقسيم

توانناد باا آز كاار كنناد و گاروه دوم كسااني كاه تواناايي انگاام انداز دارناد اماا ننيپول  سرمايه و يا پس

اقفصادي دارناد اماا سارمايه و پاول كاااي ندارناد. ايان دو گاروه عاالوه بار ايان كاه يتاديگر را هاي اعاليت

ي هااي ملف فاي هسافند. باه عناواز م اال  هناهشناسند و تعداد آنها نيم كم نيست داراي ويژگينني

ز انااداز ندارنااد. برخااي داراي مبااال  انااد  و برخااي صااايب مبااال  كااالگذاراز بااه يااك اناادازه پسساارمايه

اي تنايو به ساود كام در گذاري مففاوت است  م الً عدهي اين ااراد هم براي سرمايهباشند  س يقهمي

 ها ويژگي ديگر. اند و دهاي به دنبال سود بيشفر ولي در درازمدتمدت دارند و عدهكوتاه

ي خاصاي اعاليات هااي ملف ا، برخوردارناد  باراي م اال  هار گاروه در زميناهپذيراز نيم از ويژگيسرمايه

ي مراكم توليادي خاود كنند  در ادارهشاز سودهاي مففاوتي پرداخت ميكنند  با تو ه به نوع اعاليتمي

تواز بين اين دو گروه رابقه هاي مففاوت نگونه ميي مففاوت دارند و...... يال با اين هنه ويژگيس يقه

كارهااي اساساي باه شاراكت شاوند؟ يتاي از  ي آنها ضنن قبول شرايط يتديگر ياضربرقرار كرد تا هنه

آورد تاا از طريار آز بارآوردز اي ااراهم بورس هنين است كه با ايگاد يك اضاي مناسب و قانوننند زمينه

هاي قانوني طراين با يفظ يقوق آنها ميسر شود. بورس يك مشتو بسايار بامري ديگار تنامي خواسفه

گذاري و در ادعا كرد يو اين مشتو باعث گسفرا سارمايهتواز را نيم يو كرده است  به طوري كه مي

تر كشورهاي  هاز شده است. آز مشتو اين است كه اگر اااراد ياافگي و پيشرات سري نفيگه توسعه

شاوند  هاي اقفصادي بامري شاريك ميهاي مففاوت وارد بورس شده و در اعاليتملف في كه با سرمايه

ي خود را به قينت مناساب بفروشاند  باياد ناه يرند  سهم و سرمايهبلواهند  در هر زماز كه تصنيم بگ

ي سايناز را دارا باشاد و مي يوز سهم يك كارخاناه 125سهم از  100كار كنند؟ به عنواز م ال اگر اردي 

تواناد قينات ساهام خاود را مشالص كناد؟ نقاور تصنيم بگيارد آز را هناين اماروز بفروشاد نگوناه مي

را محاسبه ننايد تا براساس آز قينت سهم خود را مشلص كند؟ نه قدر زماز   تواند قينت كارخانهمي

نه تعداد ااراد و نقدر همينه براي اين كار الزم است؟ و... بورس اين مشتو را يو كارده و ساازوكاري را 

طرايي كرده است كه هر ارد با هر ميماز سهم  در هر روز تصنيم باه ااروا ساهامگ بگيارد بفواناد از 

 سهام خود آگاه شود و يا يفي اگر تصنيم به اروا نداشفه باشد قينت روز سهام خود را بداند.  قينت

 

 شود؟ قيمت سهام در بورس چگونه مشخص مي

-----------------------------------------------------  

گاذاري تتواناد در قيناي طراياي شاده اسات كاه هاين كاس ننيگذاري در باورس باه گوناهناام قينت

توانند شلصاً اقدام به خريد و يا اروا سهام بننايناد و دخالت كند  به اين ترتيب كه در بورس ااراد نني

نام و مقنئن هاي بورس و كارگماراز آز انگام شود. كارگماراز اارادي خوااين كار بايد از طرير كارگماري

گوز اعاليت خود را از سازماز باورس دريااات ي تل فات مالي ندارند مهسفند كه عالوه بر اين كه سابقه

 پذيرد. هاي آنها تحت ناارت بورس انگام مياند  يعني اعاليتكرده

ورود به بورس بدين طرير است كه  نه اروشندگاز و نه خريداراز سهام در اولين قدم تقاضااي خاود را 

 9شنبه و اياام تعقياو از سااعت پن دهند. كارگماراز هر روز به  م روزهاي به كارگماراز بورس تحويو مي

ظهر در تاالر بورس ياضر شده و تنامي تقاضاهاي خريد و اروا را وارد سيسفم معاامالت  12صبح الي 

كنند. پس از وارد شدز ليست تقاضاها در سيسفم معامالت  تقاضاها در دو ص،  صا، خرياد و صا، مي

اي طرايي شاده اسات . اين سيسفم به گونهشودبندي مياروا  براساس قينت و زماز ورود  اولويت

تر است و تقاضاهاي خريدي را كاه قينات بااالتري دارناد در رديا، هايي را كه براي اروا ارزازكه قينت

ترين قينت بفروشد در اول ص، اروا و هار كاس گاه دهد. بدين ترتيب هر كس كه به ارزازاول قرار مي



گيرد و بنابراين قبو از ديگراز معام ه خواهد كرد. البفاه قرار ميترين قينت بلرد در اول ص، خريد به گراز

دهاد كاه در صورتي كه دو تقاضا با يك قينات وارد سيسافم شاود  سيسافم اولويات را باه تقاضاايي مي

زودتر وارد سيسفم معامالت شده باشد. اين عن ترد سيسفم بيانگر آز است كه روند معاامالت و قينات 

 شود و امتاز دخالت ااراد در آز و ود ندارد. قاضا مشلص ميسهام براساس عرضه و ت

 

 گذاري كنيم؟ چرا در بورس سرمايه

---------------------------------------  

كنند عالوه بر اين كه به دنباال كساب ساود هسافند  در گذاري ميگذاراز در هر كگا كه سرمايهسرمايه

گردند كه سود بيشفري بدهد  ماورد اطنينااز و قاانوني ل  ايي ميگذاري نيم به دنباانفلا  نوع سرمايه

گذاري خاود مق ا  شاوند  هار وقات كاه بلواهناد باشد  هر زماز كه بلواهند بفوانند از وضاعيت سارمايه

تري دارناد. باه عناواز ي خود را نقد كنند و...... برخي نيم عالوه بر اين  معيارهاي مفعااليبفوانند سرمايه

مند شود. م الً گذاري در كاري هسفند كه عالوه بر خودشاز   امعه نيم از آز بهرهنبال سرمايهم ال  به د

هااا را داراساات.پس ايگاااد اشاافبال بتنااد و..... بااورس از  ن ااه مراكاامي اساات كااه  نياا  اياان ويژگي

كو  امعاه پذيراز سودمند است ب ته براي گذاراز و سرمايهگذاري در بورس نه تنها براي سرمايهسرمايه

 كنيم. گذاراز اشاره مينيم اوايد قابو تو هي دارد. در ادامه به برخي از تأثيرات بورس براي سرمايه

 

 

 گذاران فوايد بورس براي سرمايه

 ........................................ 

 .درآمد : 1

تواناد از دو راه باورس مي گذاري درگذاري كسب درآماد اسات. سارمايهترين هدف هر ارد از سرمايهمهم

ها  ها و شاركترا محقر سازد. نلست از طرير پرداخات ساود ناشاي از اعاليات كارخاناه اين خواسفه

هايي كه سهامشاز در بورس عرضه شده است بلشي از ساودي ها يا شركتبدين ترتيب كه  كارخانه

كننااد. باادين ترتيااب ساايم ميشااود بااين سااهامداراز تقرا كااه از اااروا كاالهااا و خدماتشاااز ياصااو مي

اند از ايان طريار هاي بورسي در اين مراكم شريك شادهها و يا كارخانهكساني كه با خريد سهام شركت

هاي مفيد و مؤثر ماديراز كنند. راه دوم كسب درآمد سهامداراز بورس  ناشي از اعاليتكسب درآمد مي

شااود كااه اياان بااه معنااي هااا ميهاي مربوطااه اساات كااه باعااث اااامايگ قيناات سااهام شااركتشااركت

 شدز بر دارايي سهامداراز است. ااموده

 .قابليت نقدشوندگي : 2

تر از بساياري از كنند اگر به پولشاز نياز پيادا كنناد بسايار ساري گذاري ميكساني كه در بورس سرمايه

ر كاااي اسات باه توانند سهام خود را به پول نقد تباديو كنناد. باراي ايان كااهاي ديگر ميگذاريسرمايه

اولين كارگمار بورس مرا عه ننايناد و اارم تقاضااي ااروا سهامشااز را تحوياو دهناد. ساهولت ااروا 

تار از ترين شرايط هم  درصورتي كه ارد ساهام خاود را انادكي كمسهام طوري است كه يفي در سلت

در يالي اسات كاه بساياري اا نقد خواهد شد. اين ترين زماز سرمايهقينت روز بازار ارائه ننايد  در كم

باشند. به عنواز م ال  ارض كنيد اردي در خريد ماشاين  هاي ديگر ااقد اين ويژگي ميگذارياز سرمايه

گذاري كرده و ياال نيازمند پول شده است. روشان اسات كاه تباديو هار زمين يا منمل مستوني سرمايه

 هاي بورسي خواهد بود. وا سهام شركتتر از اريك از موارد ذكر شده به پول نقد به مراتب مشتو

 ها : گيري.مشاركت در تصميم3



پاذيرد. هاي پذيرافه شده در باورس باا ناار صاايباز سارمايه انگاام ميي شركتگيري براي ادارهتصنيم

توانناد در مگاام  شاركت ناد مقاابر قاانوز ميكنهاي بورسي را خرياداري مياارادي كه سهام شركت

ها از گردا كار شركت آگاه شوند و هنچنين باا يار مربوطه يضور پيدا كنند و با شنيدز گمارا اعاليت

هااي ماورد ناار و مياماز ساود تقسايني باه ساهامداراز رأي خود نسبت به انفلا  هيئات ماديره  طر 

رسي سبب شده است كه ساهامداراز بفوانناد هام از هاي بوشركت اظهارنار ننايند. اين مميت شركت

 ها مشاركت داشفه باشند. گيريهاي شركت آگاه شوند و هم در تصنيماعاليت

 گذاري : .اطمينان از مكان سرمايه4

گذاري است. براي اثبات اين مدعا كااي است به قاانوز يااكم بار بورس متاني بسيار امن براي سرمايه

براسااس قاانوز باازار اوراق بهاادار تأسايس شاده اسات و مقاابر آز اعاليات  بورس تو ه كنايم. باورس

هاي بورس مشلص شده اسات و هار ناوع اعااليفي باا ي اعاليتكند. در قانوز عالوه بر اين كه ك يهمي

گيرد يك نهاد ناظر باه ناام "ساازماز باورس " نيام در ناار گرافاه شاده تاا بار اخذ مگوز قانوني صورت مي

هاي بورساي براسااس ي ديگر ايان كاه شاركتشود ناارت كند. نتفههايي كه انگام ميتتنامي اعالي

اند اطالعات مگاز مربوط به خود را به طور مرتب در اخفيار خريداراز و اروشندگاز قرار دهناد. قانوز موظ،

و ااروا شود و بدين ترتيب هر كس كه اطالعات الزم را باراي خرياد اين كار باعث شفاف شدز بازار مي

تواند با اطنيناز اقدام به معام ه كند. نفيگه اين كاه  قاانوز يااكم بار باورس و در اخفيار داشفه باشد مي

 گذاري اراهم آورده است. بيني شده متاني مقنئن براي سرمايهسازوكارهاي پيگ

 

 گذاري كرد؟ توان در بورس سرمايهچگونه مي

--------------------------------------------------  

گذاري در بورس نيم تاب  مقررات و آدا  خااص خاود انگام هر اعاليفي تاب  آدا  و مقرراتي است. سرمايه

گذاري در بورس بايد انگام داد گرافن "كد معامالتي " اسات. ايان كاد است. اولين كاري كه براي سرمايه

شود  هناز طور كه بانك به مشفري ده ميتر شدز و سرعت ياافن بيشفر كار به ااراد دابه مناور رايت

شود. بناابراين  سيسافم معاامالتي دهد كه مشفري با آز شناره شناخفه ميخود شناره يسابي مي

تواناد كند. براي گرافن كد معامالتي  ارد ميي كد معامالتي آنها شناسايي ميبورس ااراد را به وسي ه

ي افوكپي شناسنامه ياا كاارت م اي خاود كاد مرباوط باه خاود را ها و ارايهبا مرا عه به يتي از كارگماري

باشاد. باه خاانوادگي باه هناراه ياك عادد ثابات ميدرياات دارد. كد معامالتي شامو ساه يارف اول نام

 " باشد.  00101تواند "الر خانوادگي او الرآبادي است ميعنواز م ال  كد معامالتي كسي كه نام

 

 خريد سهام 

----------------  

هاي بورس مرا عه و از كارگمار تقاضاي اارم درخواسات خريدار سهام براي خريد بايد به يتي از كارگماري

خواهد دهد و او عالوه بر تتنيو ارم بايد مب بي را كه ميخريد كند. كارگمار ارمي را در اخفيار او قرار مي

ه ارم تتنيو شده تحويو كارگمار نناياد و گذاري كند به يسا  كارگمار واريم و ايگ آز را به هنراسرمايه

رسيد بگيرد.طي زماز معيني  پس از آماده شدز اوراق سهام  مشفري با تحويو رسيد قب ي به كاارگمار 

توانناد از طريار اينفرنات نيام دارد. عالوه بار خرياد يضاوري  اشالاص مياوراق سهام خود را درياات مي

ن ياات پرينات آز را باه عناواز رسايد دريااات ننايناد. در اارم اقدام باه خرياد كنناد و پاس از انگاام هار ع

گذاري و درخواست خريد  مواردي از قبياو مشلصاات خريادار  تعاداد ساهام ماورد تقاضاا  مب ا  سارمايه



....... گنگانده شده است. از  ن ه مواردي كه خريدار در ارم درخواست خريد بايد مشلص كند قينات و 

 رو دارد: باشد. براي اين كار  خريدار نند راه در پيگنوع سهم مورد نار خود مي

راه اول اياان كااه خرياادار  نااوز اطااالع ننااداني از سااهام و اوراق مو ااود در بااورس ناادارد  مب بااي را كااه 

خواهااد كااه بااه انفلااا  گااذارد و از او ميگذاري كنااد در اخفيااار كااارگمار ميخواهااد در بااورس ساارمايهمي

هااي ماورد ناار خاود را باه تواناد اولويتاو خريداري كناد  ضانن آز كاه مي خودا بهفرين سهام را براي

 كارگمار اطالع دهد. 

گوياد  ما الً راه دوم اين اسات كاه خريادار  اگار خرياد ساهام خاصاي را در ناار دارد آز را باه كاارگمار مي

وز قينات ساهم گويد "اگر سهام االز كارخانه عرضه شد براي من خريداري كنيد. " در اين يالت  نمي

وسط خريدار اعالم نشده است كارگمار اخفيار دارد كه به هر قينفي كه سهم مورد ناار مشافري عرضاه 

پذيري و تعهاد اخالقاي الزم را شد آز را خريداري ننايد. الزم به ذكر است كه كاارگماراز غالبااً مسائوليت

را باراي او خرياداري ننايناد. در كنند به بهفرين قينت منتن سهام مورد ناار مشافري دارند و سعي مي

گيري و انفلاا  باه دهد و در تصانيمهر صورت كارگمار اطالعات مشورتي خود را در اخفيار خريدار قرار مي

 كند. او كنك مي

و باالخره راه سوم خريد سهام اين است كه خريدار از كاارگمار تقاضااي خرياد ساهم معيناي را باا قينات 

 ننايد. مقابر درخواست مشفري اقدام به خريد مي كند و كارگمار نيممعين مي

 

 فروش سهام 

----------------  

براي اروا سهام نيم  هنچوز خريد  اروشنده بايد به كارگمار مرا عه و ارم درخواست اروا را تتنياو 

 كند. براي اين كار اروشنده دو راه در پيگ رو دارد: 

تاا ساهامگ را باه قينات باازار بفروشاد  در ايان يالات كاارگمار  دهدراه اول اين كه به كارگمار اخفيار مي

 موظ، است تا سهام مشفري را به باالترين قينت پيشنهادي روز بفروشد. 

كناد ننانچاه قينات ساهام او در باورس تاا ياد معيناي راه دوم اين كه اروشنده در اارم ااروا قياد مي

 200گوياد كاه هار ساهم او را زيار قينات رگمار مياامايگ ياات اقدام به اروا كند. به عنواز م ال به كا

ماند تا قينت سهم به يد مورد نار برسد و سپس اقدام توماز نفروشد. در اين صورت كارگمار منفار مي

دهاد. باه ي الزم را به اروشانده ميكند. بديهي است كه در اين صورت نيم كارگمار مشاورهبه اروا مي

تر از قينت روز بازار باشد ولي خاودا نداناد  كاارگمار او اروشنده پايينعنواز م ال اگر قينت پيشنهادي 

تواز سهم را به قينت بااالتر نيام اروخات  بار عتاس شود كه ميكند و به وي يادآور ميرا راهننايي مي

شود كه در اين قينت امتاز اروا ساهم هم  و اگر قينت پيشنهادي مشفري باال باشد به او يادآور مي

 ارد. و ود ند

 

 ي سهام معاوضه

---------------------  

ي ساهام اسات. ي سهام و اود دارد و آز معاوضاهعالوه بر خريد و اروا سهام راه ديگري براي معام ه

ي خرياد ي ااروا ساهام خاود و نيام نحاوهي سهام به اين صورت است كه صايب سهام  نحاوهمعاوضه

اند  و كاارگمار نيام مقاابر ايان درخواسات اقادام باه معاوضاه رساسهام مورد نار را به اطالع كارگمار مي

دهناد  كند. شاياز ذكر اسات كاه كاارگماراز باورس  در قباال خادمفي كاه باراي مشافرياز انگاام ميمي



كنناد. ايان مب ا  مقاابر درصدي از مب   هر معام ه را به عنواز ا رت يا ير كارگماري خود برداشات مي

 ها يتساز و ثابت است. ي كارگماريهقانوز مشلص شده است و در هن

 

 گذاري در بورس هايي براي سرمايهتوصيه

---------------------------------------------  

هاي او هنواره با پيامدهاي ملف فاي هناراه اسات و اتفاقاات  امف الينفاك زنادگي زندگي بشر و اعاليت

كاردز هااي مقاب اه باا اتفاقاات و كمي خاود  راهاست. به هنين دلياو  هار كاس  بار اثار داناگ و تگرباه

گيارد. در ماورد باورس كاه ماورد ناار ماسات  هاي ناشي از آز را پيدا كرده و در زنادگي باه كاار ميزياز

گيرناد ها را باه كاار هايي به مشفرياز دارناد و معفقدناد اگار اااراد ايان توصايهخبرگاز بازار سرمايه توصيه

بيشفر و پيامدهاي منفي كنفاري هناراه خواهاد باود. در اداماه برخاي از ايان هايشاز با مواقيت اعاليت

 دهيم: ها را شر  ميتوصيه

 

 ي مازاد خود را به كار گيريد .سرمايه1

آياد  بلشاي از درآماد خاود را باه شااز پايگ ميمعنوالً ااراد  با تو ه به اتفاقات ملف في كه در زندگي

ارند تا در روز مبادا از آز اسففاده كنند. از آنگا كه بازار سهام يتي از گذهاي ضروري كنار ميعنواز همينه

هاي كنند كه بهفار اسات اااراد از بتاارگيري سارمايهباشد خبرگاز بازار توصيه ميبازارهاي پرنوساز مي

خواهنااد در اياان بااازار اصاا ي و ضااروري خااود در اياان بااازار پرهياام كننااد. آنهااا معفقدنااد كساااني كااه مي

ي زندگي خاود بدهناد  ب تاه يفاي از گذاري كنند بايسفي نه تنها اولويت را به را  نيازهاي اوليهسرمايه

نار اناد در باازار باورس صارفهاي اتفااقي در ناار گرافهبتارگيري آز بلگ از درآمد خود كه باراي هميناه

 وارد بازار سهام كنند.  اندازهاي اضااي خود راگويند بهفر است ااراد پسكنند. خبرگاز بازار سرمايه مي

 .به شايعات توجه نكنيد 2

كنناد و ياا تحات تاأثير يتي از مشتالت مردم اين است كه در برخي مواق  از ايساسات خود تبعيات مي

ها تأثير ننداني ندارد اماا در گيريگيرند. هر نند اين نتفه در بسياري از تصنيمهاي ديگراز قرار مييرف

تواند مو ب ضرر براي اارادي باشد كه به ايساسات بلصوص در بازار سهام ميهاي اقفصادي و اعاليت

گذاري در باازار ساهام باياد براسااس تحقيار و دهند. واقعيت امر ايان اسات كاه سارمايهخود ميداز مي

اطالعات صحيح انگام شود. زيرا در ايان باازار عواماو مفعاددي هنچاوز وضاعيت اقفصااد كشاور  عن تارد 

ي هااا مؤثرنااد  در نفيگااه هرگاام نبايااد تنهااا براساااس توصاايهت  هاااني و... در تبيياار قينتشااركت  اتفاقااا

 گيري كرد. گذاري در اين بازار تصنيمدوسفاز و يا تب يبات و يا يفي عن ترد خويشاونداز براي سرمايه

 گذاري نكنيد .براي كوتاه مدت سرمايه3

ي بازار باشند كاه در ماورد باازار ساهام اماري اي روزانهگذاراز نبايد نگراز نوسانات و اات و خيمهسرمايه

هاي بورساي عادي است  ب ته پيوسفه باياد روناد ب ندمادت را ماورد تو اه قارار دهناد  نارا كاه شاركت

هايي كه در دسات انگاام دارناد كاالز و بسايار هاي بمرگي هسفند و طبيعفاً كارها و پروژهمعنوالً شركت

آياد و در ب ندمادت مادت باه دسات ننيهاي بمري در كوتاهكه سود پروژه بمري خواهد بود. پرواضح است

هاي خاود در باازار بايست براي درياات واقعي سوِد سرمايهگذاراز ميشود. در نفيگه سرمايهياصو مي

 گذاري با ديد ب ندمدت نگاه كنند. سهام  به سرمايه

 .سبد سهام تشكيل دهيد 4

هاا و ريساك ياا تواز باه بااال و پاايين راافن قينتاست كه از آز  ن ه ميهايي بازار سهام داراي ويژگي

ها اشاره كارد. از آنگاا كاه باه طاور معناول و در طاي زمااز قينات برخاي ساهام خقر اات شديد قينت



يابد  براي دراماز ماندز از خقر كاهگ قينت ساهام خرياداري شاده  اامايگ و قينت برخي كاهگ مي

كنند كه خريداراز بهفر است سبدي از سهام خريداري كنناد و از خريادز ياك ناوع خبرگاز بازار توصيه مي

ي خاود را باه ساهام مفعادد و مفناوعي اخفصااص سهم پرهيم ننايند  نارا كاه وقفاي ساهامدار سارمايه

دهد پايين آمدز ايفنالي قينت برخي از اين سهام از طرير بااال راافن قينات برخاي ديگار از ساهام مي

تواناد باه رايفاي خقار ايفناالي كااهگ گذار ميشود و در اين صورت سرمايه براز مي مو ود در سبد

 ها را را  كند. قينت

 توجه نباشيد گذاري خود بي.نسبت به سرمايه5

تفااوت باشاد  ب تاه باياد باه طاور گذار پس از تشتيو سبد سهام نبايد نسبت به وضاعيت آز بيسرمايه

د و وضعيت آز را نسبت به وضعيت باازار بسانگد تاا بداناد كاه آياا سابد مرتب آز را مورد بررسي قرار ده

تواند با خبرگاز  سهام او هناهنگ با بازار است و يا نياز به بازنگري و تبيير دارد يا نه. براي اين كار او مي

 مشاوراز و كارگماراز بورس نيم مشورت ننايد و از راهننايي آنها بهره ببرد. 

 گذاري كنيد ه.غيرمستقيم سرماي6

گذاري كنناد دو راه در پايگ دارناد: راه اول ايان كاه خودشااز خواهناد در باورس سارمايهكساني كه مي

گيار نوساانات باازار و وضاعيت مسفقيناً سهام مورد نار خود را خريداري كنند كه طبعااً خودشااز نيام پي

ي البفاه خبرگااز  انفلاا  شايوهسهام خود خواهند بود؟ و يا شلصاً به تشتيو سبد سهام اقدام كنناد. 

دانند. زيرا ننين كااري نيازمناد تگرباه و تلصاص باراي گذاري مسفقيم را براي هنه مناسب ننيسرمايه

بايسات بلاگ گذار ميبررسي وضعيت بازار  شركت  اقفصاد كشور و... است  عالوه بر اين كاه سارمايه

دوماي را توصايه  باه صاراه نيسات. از ايان رو  راهاي از وقت خود را صرف اين كار بننايد كه مقروز عنده

گذار اقاادام بااه خريااد واياادهاي گذاري غيرمساافقيم اساات. در اياان روا ساارمايهكننااد و آز ساارمايهمي

كند  كه از اين طرير عالوه بر انفلا  يك سبد سهام مناسب از تلصاص  گذاري ميهاي سرمايهصندوق

 شود. مند ميبهرهها تگربه  امتانات و ساير خدمات صندوق

 

 گذاري در بورس را انتخاب كنيد بهترين راه سرمايه

------------------------------------------------------  

هاي گذاري اساات. صااندوقهاي ساارمايهگذاري  اسااففاده از صااندوقترين راه بااراي ساارمايهمناسااب

ي خود را عندتاً در سهام و برخي موارد ديگار هايي هسفند كه سرمايهگذاري نهادها و يا شركتسرمايه

ها مگاوز اعاليات خاود را از ساازماز باورس دريااات و گيرند. ايان صاندوقم و اوراق مشاركت به كار مي

ي عواماو كاار  شاامو مادير  ضاامن  ها هناهكنناد. صاندوقتحت ناارت هنين سازماز نيام اعاليات مي

تاناات ماورد نيااز را در اخفياار دارناد و عاالوه بار آز براسااس امين  پرسنو مفلصاص و تواننناد و سااير ام

اند. بنابراين از هر  هت ناه از لحااظ سارمايه ي قابو تو هي را براي شروع كار تهيه كردهقانوز  سرمايه

گذاري از طريار شاود سارمايهو نه از لحاظ نيروهاي باتگربه و تواننند قابو اعفنادند. اين كه توصايه مي

گذار بااا خريااد واياادهاي گذاري انگااام شااود بااه دليااو آز اساات كااه ساارمايهساارمايه هايصااندوق

دهد كه اين سابد باه طاور مرتاب تحات گذاري صندوق  در يقيقت يك سبد سهام را تشتيو ميسرمايه

ناارت مدير و كارشناساز صندوق است و در شرايقي كه الزم است سهام صندوق اروخفاه و ياا تباديو 

ي و تلصصي كه دارند مدام باه دنباال ساهام خاو  و پرباازده هسافند و باه طاور مرتاب شود آنها با آگاه

ها در رود صاندوقكنناد. در نفيگاه باه طاور معناول انفااار مايي خود را به سهام برتر تباديو ميسرمايه

ها را خريااداري كنااد در گذاري كننااد  پااس هااركس واياادهاي صااندوقها ساارمايهسااهام بهفاارين شااركت

مند شاده اسات. ها بهرهترين سهمگذاري كرده و از بهفرين و پربازدهها سرمايههفرين شركتيقيقت در ب



ي ااات و خيمهااي باازار را داشافه باشاند باا پرداخات كاارممد بسايار كام از اين ااراد بدوز آز كه دغدغه

 شوند. مند ميگذاري بهرههاي سرمايهتواننندي و سود صندوق
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