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 مقدمه

 

این کتابچه رو نوشتم تا همه بدون سود 

 کردن سخت نیست

 بیش از اندازه آسونه

تو این مسیر فقط باید به خودت 

 بفهمونی که تو هم میتونی..

 

 موفقیت می اندیشند<<>>برای آنان که به 
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 فهرست

 حرف های من  $

 درمورد بورس آموزش ببینید $

  یک استراتژی انتخاب کنید$ 

 اشتباه دنیای مجازی$ 

 خطر معامله زیاد$ 

 با چشم های بسته حرکت نکنید$ 
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 << حرف های من >> 

 با سالم دوباره

 خدمت تک تک شما عزیزان...

 

 این مطالب رو برای تازه کاری بازار بورس مینویسم

 شهبراشون مفید واقع میچون ازار هستن هم بخونن و باونایی هم که ت

 همین اول راه بهتون گوش زد کنم

 بورس بچه بازی نیس

 بورس قمار نیس

 ای پول پارو کنیبورس جایی نیس که بخوای یک شبه بخو

 

 باید بگم

 هنر جنگیدن بورس یعنی

 بورس یعنی صبور بودن

 بورس یعنی هیجان

 بورس یعنی موفقیت آهسته و پیوسته

 

 !وقتی میگم بورس یعنی هنر جنگیدن

 واقعا هنر جنگه 
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 هیچ جنگی هم بدون استراتژی و سرباز و مهمات نمیشه موفق شد

تراتژی و دانش و خالقیت یعنی جنگ شروع نکرده بورس هم بدون اس

 رو باختن

 اینم بدونید هیچ جنگی هم بدون تلفات نمیشه

 بورس هم بدون ضرر نمیشه

 

 پس با اطالعات و دانش زیاد برید تو این کار....

 ارادتمند شما

 گلپور
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 درمورد بورس آموزش ببینید

ش زد راه بودم خیلی دلم میخواست یکی بود تا بهم گومن وقتی اول 

 کنه

 با چشم های بسته وارد بازار بورس نشو

 شروع بع معامله کردمفکری  ممنم بدون اطالعات و ه

 پشت سر هم معامالت اشتباه و بدون فکر انجام دادم

 تا وقتی که به خودم گفتم دیگه بسته..

 

 باید شروع کنم

 تم..و حاال شدم این کسی که هس

 من دلم میخواد همه حرفه ای باشن

 راه و رسم بازارو بدونن و آموزش ببینن

 تا شاهد موفقیت همه باشم و باشیم

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 پس راه خودتون رو انتخاب کنید و از همین حاال شروع کنید....
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 یک استراتژی انتخاب کنید 

یکی از مشکالتی همه تازه واردان اینکه همیشه در حال تغییر راه و 

 روش های معامالت خودشونن

 بخدا این کار اشتباهه

 یادم میاد وقتی میخواستیم یه شعر یا مطلبی رو به ذهن بسپاریم

 بارها و بارها تمرین و تکرار میکردیم

 بورس هم همینه

 یه روش انتخاب کردی تا آخر اون رو ادامه بده

 تمام

 خوب روش خودت رو تمرین کن

 بر طرف کنیتا بتونی اگه یجا گیر افتادی بتونی مشکالت خودت رو 

 نه اینکه بزنی تو سرت بگی آخ چرا اینکارو کردم

 آخ ایکاش میفروختم چرا نفروختم

 ...ی بخری همه چیز رو در نظر بگیریدپس وقتی سهم رو میخوا

 چون بهترین کسی که میتونه به خودتون کمک کنید فقط خودتونید

 نه کسی دیگه

 اوکی؟؟؟؟

 ایوال.... 
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 اشتباه دنیای مجازی

 

 ا سالم ب

 میلیون درآمد کسب کنید 5میلیون ماهی  10اگر میخواهید با 

 به همه چیز برسیدبا کانال دکتر فالنی 

 ....وارد شویدپس 

 

اگر از ضررهای پی در پی رنج میبرید با گروه چندین هزار نفره 

 دکتر فالنی هم قدم شوید

 تا شاهد موفقیت خودتون باشید....

 

 

 شد خیلی بچگانس که بخوای به این کانال و گروه ها وارد یعنی واقعا

 وارد میشی

 عضو داره  Kمیبینی چندین 

 عزیزدلم اون همه عضویت الکیه

 هزار تومن هزار نفر عضویت بگیری 10میتونی با 
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 پس الکی گول این کانال هارو نخورید

 به زبون خیلی خودمونی میخوان سهم های خودشون رو بهتون بندازن

 سهم معرفی شد

 مثال نماد خساپا

 برید تو سایت بورس تهران

 سهم خساپارو جست و جو کنید

 نمودارشو چک کنید

 یا نه...ببینید برای ورود خوبه 

 

 طرف میاد تو کانال مثال هزار نفرش سهم خساپارو معرفی میکنه

 بعدش زیرش مینویسه

 تا صف خرید نشده برید سهمش رو بخرید

 حاال کجا میگن بخری

 تومن هم نمیشه100قیمت سهمش 

 هفته قبل دو روز صف خرید بود

 روندش تموم شده

 رسیده به سقف کانال

 تومن180شده 

 موقع فروش سهمه
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 افراد بیچاره میان میخرن

 سرمایه مردم چند ماه میخوابه سهم میکشه پایین

 بعد چند ماه خساپا دوباره صف خرید میشه

 

 بعدش تو کانال میگن

 دیدین گفته بودیم خساپا صف میشه

 خالصه همین هم هست....

 

 امیدوارم از کانال های مجازی درس کرفته باشید...

 

 ادتمند شمارا

 گلپور
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 خطر معامله زیاد

 

 باید بهتون گوش زد کنم که به خداوندی خدا قسم معامله زیاد

جزء زیاد شدن کارمزد کارگزاری و خورده شدن سرمایتون 

 نیست

 این واقعیت کامال روشنه هرچی کتر معامله کنی موفق تری

 حتما االن میگید

 گلپور زیاد معامله میکنه آقای 

 به ما رسید میگه

 معامله زیاد نکنید

 نه قوربونت برم من ماهی دو تا یا سه تا معامله میکنم

 هم خیالم راحتره هم ریسک خرید و فروشم کمتره...

 االن بهتون میگم چرا...
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 میلیون پول نقد داریم 10 ما مثال

 سود کسب کردیمپ %30خرید و فروش  10تو یه ماه با 

 نوش جونتون

 خرید و فروش باید برای هر معامله 10حاال از این 

 کارمزد بدیم 1.5%

 حق کارمزد %15معامله =  10* %1.5پس 

 برای شماس %15=  %15 - %30حاال از این 

 

 میلیون 10این وسط سرمایتون از 

 میلیون11.5رسید به 

 بار معامله 10اونم با 

حاال این وسط من ضرر و بالکه شدن سرمایتون رو در نظر 

 نگرفتم

 فقط سود خالص رو حساب کردم
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 حاال اگه با یه خرید و فروش از روی اصول و دقت و صبر

 سود کسب کنید بهتر نیس %30بیاید 

 

 

 

 ود خالصس %28.5زد = کارم 1.5% - 30%

 

 حاال به نظرتون کدومش بهتره؟؟؟؟

 

 

 ارادتمند شما

 گلپور
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 با چشم های بسته حرکت نکنید 

 

 با این مطالب این کتابچه قوانین اولیه بورس خوب

 رو به اتمام میرسونم

 

 بنظرتون میشه بدون آموزش برای بار اول رانندگی کرد

 نه نمیشه

 اون فقط تو فیلم های هالیوودی و بالیوودیه

 بچه نیم وجبی پشت فرمون میشینه

 

 بورس هم همینه

 بدون آموزش وارد نشید

 بدون فکر عمل نکنید

 بدون مهارت خرید و فروش نکنید

 بخدا سرمایتون به باد میره
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 ن میرید به هرکسی که اول دیدید میگیدبعدش به باد دادای

 بورس چیه

 فقط داخلش دزد و قمار باز وجود داره

 الکی سرمایتون به باد میره

 به هرکسی هم که ندیدید پیغوم میفرستید

 که بورس بدرد نمیخوره

 

 حاال بیا این وسط سود کنی

 یواش

 یبه هیچ کسی نمیگ

 انگار رفتی دنبال زیر خاکی...

به خداوندی خدا قسم سود کردن حق همه نزدیکان و مردم این 

 سر زمینه

 من شخصا به این باورم که پیشرفت انفرادی خوب نیس

 باید همه پیشرفت کنن
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 تو ژاپن به این باورن که میخوای جای مدیرت رو بگیری

 پس کاری کن مدیرت بره باالتر تو جاشو بگیری...

 یه همچین چیزی بود

 

 همیشه یادتون باشه از نعمت های خدارو شکر کنید

 بخشنده باشید

 چون اگه ببخشی خدا بهت میبخشه

مثل کسی نباشید که یه مشت شن تو دستش گرفته و مشتش رو 

 تر میکنه ممحک

 هر چی خسیس تر باشی

 مشتت رو محکم تر کنی

 ن از الی انگشتانتون میزنه بیرون....ش
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 مفید واقع شده باشهدوارم این مطالب یما 

آرزوی من اینکه همه مردم ایران از بازار بورس اطالعات 

 کافی برخوردار باشن

ولی متاسفانه خیلی درصد پایینی از مردم از بورس اطالعات 

 دارن

 نمیدونن به تمسخر میگیرناونایی هم که 

 

ده خدا شاهده اگه دانش خودت رو باال ببری همیشه تو زندگی برن

 ای

منم وقتی میخواستم برای اولین بار سرمایه گزاری خودم رو 

 شروع کنم 

 هیچ پیشتیبانی نداشتم
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 خودم بودم خودم

 

 ولی االن به جایی رسیدم که خودم به خودم افتخار میکنم

 

 همیشه یادتون باشه 

 هیچوقت ایمان خودتون رو از دست ندید

 توی زندگیتونم هرگز نا  امید نشید

 چون میتونید برای پیشرفت خودتون از همین حاال شروع کنید..

 

 مرسی که این کتابچه رو تا آخر خوندید

 امیدوارم تو هر کجای زندگیتون هستید

 موفق و پیروز باشید...

 

 

 

 وان هدیه ای از طرف من به شماهاست..این کتابچه به عن

 امیدوارم سال خوبی رو شروع کنید

 اگر کسی هم میخواد با من در ارتباط باشه 

 همراه این کتابچه

 لینک گروه رو قرار میدم
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 دلتون خواست باهم در ارتباط باشیم

 

همه چیز قراره  97از شروع سال 

 ...تغییر کنه
 

 

 

 ارادتمند شما

 یوسف گلپور...

 

5001ygolpour @ 
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