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 راه هاي کسب سود در بورس - قدم هفتم

در هفته هاي گذشته با قوانین بازار بورس آشنا شدیم تا بتوانیم با اطالعات 
بیشتري در این بازار حضور پیدا کرده و به خرید و فروش بپردازیم. این 

کمک می کند تا در مواقع مختلف بتوانیم تصمیم درستی را اطالعات به ما 
  نسبت به خرید یا فروش یک سهم بگیریم.

  در این هفته با راه هاي کسب سود در بازار آشنا خواهیم شد.

در بازار بورس , سرمایه گذاران بازار اغلب از دو راه به کسب سود در بازار 
ام و راه دوم دریافت سود سالیانه بورس می پردازند. راه اول نوسانات قیمتی سه

  سهام می باشد به تشریح هر دو راه می پردازیم.

  نوسانات قیمت سهام
استفاده از نوسانات قیمت سهام براي کسب سود در بازار روشی است که اغلب 

  سرمایه گذاران در بازار از آن استفاده می کنند. 

صورتهاي مالی آن و در این روش سرمایه گذار با توجه به وضعیت شرکت و 
بررسی بازار داخلی و خارجی در زمینه کاري شرکت و یا با بررسی نمودارهاي 
سهام شرکت و یا حتی با بررسی مجموعی از هر دو به تحلیل وضعیت سهام 
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می پردازد و با خرید آن در یک دوره کوتاه مدت یا بلند مدت از نوسانات 
  قیمت آن به سود می رسد.

تومان خریداري می  800سهامی را در قیمت  مایه گذاریک سر براي مثال
کند و پس از گذشت مدتی که پیش بینی کرده است و وضعیت سهام در آن 

  تومان می پردازد. 1000زمان به فروش سهام در قیمت 

در واقع در این مدت او توانسته است با خرید و فروش یک سهام در یک دوره 
درصد سود برسد. البته ممکن است که این  20(معموال کمتر از یک سال) به 

پیش بینی ها هم اشتباه باشد و سهام با کاهش روبرو شود که در این حالت 
  سهامدار ضرر می کند.

  سود سالیانه
راه دیگري که با استفاده از آن می توان به کسب سود در بازار بورس پرداخت 

  استفاده از سود سالیانه سهام می باشد.

از این روش در بازار سهام استفاده می کنند افرادي هستند که  کسانی که تنها
یت شرکت ها و یا اطالعات آن را ندارند و یا افرادي هستند فرصت تحلیل وضع

  که سرمایه اي دارند و میخواهند بدون دردسر از آن کسب سود کنند.
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این افراد که معموال اشخاص مسن و بازنشسته می باشند با خرید سهام شرکت 
هاي معتبر که سود خوبی را پیش بینی کرده اند و نگه داري مادام العمر آن 

  ساالنه به دریافت سود تقسیمی این سهام می پردازند.

  روش مخلوط
در بازار بورس , سرمایه گذاران معموال از مجموع هر دو روش براي کسب سود 

  در بازار استفاده می کنند.

انات کوتاه و بلند مدت آن کسب سود سهام را خریداري می کنند تا از نوس
کنند و در نزدیک مجمع تقسیم سود اگر وضعیت شرکت را بهینه دیدند سهام 

  را نگه می دارند تا از سود تقسیمی سالیانه آن نیز استفاده کنند.

  

  .......آینده هفته در بعدي قدم با باشید ما منتظر پس
  

  

تفاوت اصلی بین افرادي که در زندگی خود موفقند و آنانیکه که  
شکست می خورند در این است که گروه اول می دانند چگونه کمک 

 دکتر جان گري                                                                               بگیرند.
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