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  )دهم : تشکیل سبد سهام (پورتفوي قدم
هستیم و  "آموزش رایگان بورس براي مبتدي ها"اکنون که در قدم آخر بخش 

راه ,  بورس بازار قوانین,  بورس بازار در حساب کردن باز نحوه با آنکه از پس
سهام و روش هاي  فروش و خرید روش و بورس بازار در سود کسب هاي

در قدم  تا رسیده آن نوبت,  شدیم آشنا هاي گذشته قدم در تحلیل بازار بورس
آخر به آموزش تکنیکی در بازار بورس بپردازیم که شما را بر آن می دارد تا 

  بازده خود را در بازار سهام افزایش دهید.

اکنون توسط اکثر سرمایه گذاران در بازار این تئوري که می توان گفت هم 
بورس استفاده می شود تئوري سبد سهام یا پرتفوي می باشد که این پیام را 

  براي شما دارد:

  

  "همه تخم مرغ هاي خود را در یک سبد نگذارید"
  

  

  

http://abcbourse.ir/


[Type the document title] 

                                            آموزش رایگان بورس براي مبتدي ها                                 

 
 

 دارد؟ مزایایی چه و چیست پرتفوي

 در گذاري سرمایه طورکلی به. بهادار اوراق از سبدي یا مجموعه یعنی پرتفوي
 در گذاري سرمایه از کارامدتر بسیار ، پرتفوي یا بهادار اوراق از اي مجموعه

 ، گذاري سرمایه سبد در سهام تعداد افزایش با چون. باشد می سهم یک
 که است مختلفی تاثیرات ریسک کاهش علت. یابد می کاهش مجموعه ریسک
 می اجتماعی و سیاسی اقتصادي متفاوت شرایط از پذیر سرمایه هاي شرکت
 نتایج شرکت چند یا دو براي تواند می جنگ وقوع مثال عنوان به ، پذیرند

 و دارو کننده تولید شرکت دو سهام کنید فرض.  باشد داشته بر در متضادي
 ودرگیري منطقه در ایجادناامنی صورت در باشد؛ شما سهام سبد در پتروشیمی

 کاهش پتروشیمی محصوالت صادرات امکان و افزایش دارو براي تقاضا شدید
 آن متوسط بازده معادل پرتفوي در گذاري سرمایه بازده. داشت خواهند
 سبد در موجود سهام اگر موارد غالب در پرتفوي ریسک بود؛اما خواهد پرتفوي
 یکدیگر جانشین آنها خدمات یا کاالها که ، باشد هایی شرکت به متعلق
 گونه هر بروز صورت در زیرا.  یابد می کاهش زیادي حدود تا ؛ریسک هستند

 جانشین کاالهاي براي ،تقاضا ازسهام یکی بازده کاهش و زا ریسک عامل
 را اول شرکت رفته ازدست بازده آن از حاصل اضافی بازده ، یافته افزایش
  .کند می جبران
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شود که ی لذا همواره به شما سرمایه گذار تازه وارد بازار بورس پیشنهاد م
ک سهم نکنید و همیشه سعی کنید تا از سهام هیچگاه مبادرت به خرید ی

  صنعت هاي مختلف , بهترین ها را در سبد سهام خود قرار دهید.

رسیدیم خداوند را رایگان بورس قدم از آموزش  هم اکنون که به پایان آخرین
متقاضی حضور در راستاي ترویج علم قدم برداریم و افراد شاکریم که توانستیم 

در بازار بورس را با زبانی ساده راهنمایی کنیم و امیدواریم تا این آموزش بتواند 
  خواننده را براي آغاز سرمایه گذاري در بورس آماده کند و ثمربخش باشد.

از شما خواننده عزیز تقاضا می شود تا پیشنهادات و انتقادات و سواالت خود را 
گر سایت بورسی در قسمت تماس با ما در سایت در این زمینه و زمینه هاي دی

مطرح نمایید تا ما را در بهبود وضعیت سایت و آموزش ها و تحلیل ها یاري 
  کرده باشید.

  

.                                                 .    و من اهللا توفیق          

  مدیریت سایت بورسی
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