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 میلیون تومان سود کردم ؟ 11 ماه 1.5 چگونه در بازار بورس در 

صحبت  تریقدقسود کردن در بازار بورس با شما  یهاروشکمی از  قصد دارم در این مطلب کوتاه
کرد یا خیر در کسب خوبی  یسودهادر بازار بورس  شودیم واقعا  است آیا  سؤال هایلیخبرای کنم.
 . را برای شما عزیزان بیان کنم امداشتهکه در بازار بورس  ییسودهایکی از  داستان نمونه ادامه

 دقیقه 10خرید سهم در 

بررسی  دهمیمآموزش  دوره نخبگان بورسکه در  ییهاروشسهم سایپا را طبق  95 یورماهشهردر اول 
 سهم فرصت خرید خوبی داشت .این  ،معرفی شده در این دورهالگوی خرید کردم و طبق 

 
 در لپ تاپ خود انجام دادممخصوص این کار تحلیل و انتخاب سهم را با یک نرم افزار 

 یلیونم 55حدود  بخشی از مبلغ سرمایه ام را به خرید این سهم اختصاص دهم. تصمیم گرفتم
 بهدقیقه من  10بود بعد از  دقیقه 11:40ساعت  . ادمودم را به خرید این سهم اختصاص دتومان خ
از سامانه خرید و فروش آنالین سهام کارگزاری  شرکت سایپا را میلیون تومان سهام 55آنالین  صورت

 55دقیقه مالک  10)در بود. شدهتمام خرید سهم سایپا خرید کرده بودم  و کار خود به صورت آنالین
 میلیون تومان سهام سایپا شدم (
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 دقیقه توسط سیستم آنالین کارگزاری 10خرید سهم به صورت آنالین در 

 افت قیمت سهم

 ینترسختخرید خود به این روش را ببینم . صبر کردن یکی از  یجهنتحاال زمان این بود صبر کنم و 
 ااین ر در بازار بورس است . بعد از خرید سهم انتظار دارسهامکارهای یک  ینترالزم حالیندرعو 

تومان  120مین اتفاق هم افتاد و سهم من از حدود داشتم که امکان دارد سهم مقداری افت کند و ه
 توانمیمجای نگرانی نیست و  ام آموختهکه  ییهاروشتومان پایین آمد اما طبق  106تا حوالی 

باالتری  هاییمتقکند و به سمت صعودی  خود را شروع حرکت آینده  یروزهاامیدوار باشم سهم در 
 حرکت کند.

 دوران شیرین رشد قیمت

. از نیمه شهریور شروع به رشد  کردتومان   106 محدودههمین اتفاق هم افتاد و سهم پس از افت تا 
دوره نخبگان بورس قیمت مناسبی برای فروش سهم پیدا  یهاروشحاال نوبت این است که طبق 

م که سود سهم را ن کار را خیلی زود انجام دهه ایکنیم و سهم را در آن قیمت بفروشیم طوری که ن
 و نه خیلی دیر که سهم دوباره نزول کند. از دست بدهم
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 میلیون تومانی 11دقیقه و کسب سود نهایی  5فروش سهم در 

بهتر  دادیمداشتیم که نشان  تومان 144ما الگویی در قیمت  دوره نخبگان بورس یهاروشطبق 
خرید کنیم.  تریینپا هاییمتقاست سهم را در این قیمت بفروشیم و مجدد پس از مقداری افت در 

دقیقه  سایت  12:10تصمیم به فروش سهم گرفتم . ساعت حدود  95 مهرماه 14در بنابراین 
ام را گذاشتم ساعت حدود آنالین سهام کارگزاری خود را باز کردم و دستور فروش سه یدوفروشخر

 144دقیقه بعد کل سهامی که از شرکت سایپا خرید کرده بودم به مبلغ هر سهم  5دقیقه یعنی  12:15
 .میلیون تومان فروش رفت 66 مجموعا  تومان و 
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 فقط من نیستم،شما هم می توانید

ما سود کردن در بازار بورس برای فقط برای من ممکن نبوده است بسیاری از افرادی که مسیر آموزش ا
نخبگان بورس را طی کرده اند توانستند در این بازار سود های خوبی کسب کنند،برای این موضوع 

بورس سود برای دیدن نظر افرادی که در بهتر است از زبان خودشان در مورد سود هایشان بشنوید. 
 یر مراجعه کنید:کرده اند به یکی از دو لینک ز

http://www.khanesarmaye.com/nokhbegan 

http://www.aparat.com/khanesarmaye 

 ی و کالم آخربندجمع

میلیون تومان فقط  11ماه  1.5نمونه معامله موفق بود که من توانسته بودم در مدت از  ییک ینا
ماه  1.5برای مدت ه ماه سودی ک 1.5سود در  %18خودم سود کنم چیزی حدود  یدهایخراز  یکیدر

چیزی  که نه از روی  ،رخ داد  %18، در بورس برای من  %4.5است و در بازار  %3در بانک حدود 
 واسطهبههمه و همه  گویندیمشانس بود و نه از روی رانت و خبر و هزار چیز دیگر که عوام مردم 

ش و مطالعه کردم و حاال برای به دست آوردن آن تال یهاسالعلم تحلیل من بود علم تحلیلی که 
 .دهمیماین دوره آموزش  شدگانیرفتهپذبه  دوره نخبگان بورسدر 

 عکس یادگاری دوره هشتم نخبگان بورس
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 سواالت متداول

 اطالعات دوره نخبگان بورس کجاست ؟ -1

می توانید اطالعات دوره را دریافت کنید. همچنین می توانید  www.khanesarmaye.com/nokhbegan: با مراجعه به آدرس  پاسخ
 پیامک نمایید تا اطالعات دوره در اختیار شما قرار گیرد. 5000100090{ را به  اطالعات نخبگان عبارت }

 توانم در دوره نخبگان بورس شرکت کنم،چه پیشنهادی برای من دارید ؟من شهرستان زندگی می کنم و نمی  -2

با پکیج  /7www.khanesarmaye.com/items/boursepackages: شما می توانید از پکیج جامع نخبگان بورس به آدرس  پاسخ
 ا شوید.جامع نخبگان بورس آشن

 من هیچ چیز از بورس نمی دانم ، آیا می توانم آموزش بورس را شروع کنم و در آن موفق باشم ؟ -3

: بله ، کافیست فیلم ها و نظر افرادی که در صفحه نخبگان بورس هستند را ببینید افرادی که در این بازار موفق می  پاسخ
شوند از خانم و آقا با هر سطح سواد و تحصیالت و شغلی وجود دارند،مساله اصلی در موفقیت در بورس آموزش دیدن صحیح 

 آن است .
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 علی صابریان –دوستدار شما 

 بنیان گذار خانه سرمایه و دوره نخبگان بورس

 

 لینک های مرتبط :

 http://www.khanesarmaye.com/nokhbeganدوره نخبگان بورس : 

 http://www.khanesarmaye.com سایت خانه سرمایه : 

 http://alisaberian.ir سایت شخصی مهندس صابریان : 
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