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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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 گفته های خودمونی

 

 

 و احترام فراوان سالم با

 میخوام خیلی ساده بهتون حرف هایی کتابچه که از اسمش پیداس این

 بزنم که خیلی هاتون دلتون میخواد بشنوید

 

 خوب بریم شروع کنیم

 یا خیلی هاتون از من میپرسید که ماهم مثل شما معامله گر موفقی 

 میشم یا نهاستاد 

 استاد نیستماوال من 

 استاد واقعی فقط خداس

 

 هرکسی باید برای رسیدن به خواسته هاش تالش کنهدوما 

 نه اینکه بگی خدا کمک میکنه

 

 نگید همه چیز دست خداس

 نه دورت بگردم همه چیز دست خودته
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 کسی قرار نیست کمکت کنه

 کسی قرار نیست تو دستت پولی قرار بده

 یا بهت زندگی ای رو که میخوای برات فراهم کنه

 

 خواهر من-ببین برادر من

 تو زندگیت فقط یه نفر میتونه کمکت کنه

 وز صبح انعکاسش رو میبینیاونم هر ر

 آره

 اون فقط خودتی

 نگو بابام سرمایه زیاد داره بهم ارث خوبی میرسه

 این رو جدی میگم

 کسی که دنبال ارث و میراِث همون که نباشه بهتره

 

 از جهنم زندگیت دل بکن

 بسته تو گذشته بودن

 بسته غم و ناراحتی

 سال 10

 سال 20

 سال30

 ر کردی بستهنشستی و برای این و اون کا

 دیگه وقتشه به خودت بیای و رییس خودت باشی
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 هر وقت دلت خواست بری بیرون و کنار خونوادت باشی

 پس خودت زنگی ای که الیقشی رو بساز.....

 

 بی نهایت دوستون دارم

 ارادتمند شما 

 گلپور...
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 بریم حاال شروع کنیم...

 
 ببینیم کار شما درسته

 یا

 کار من

 

 من دنبال این نیستم

 که هر روز بیام خرید و فروش کنم

 دنبال فرصت مناسبم

مثل یه شیر منتظرم تا غزال زیبای سهم من نزدیک موقعیت 

 خرید برسه و شکارش کنم

 اونقدر منتظر غزال سهمم میشینم تا نزدیک موقعیت خرید برسه

 و میپرم و شکارش میکنم

 حاال خریدمش

 قیمتش میپره

 یکنمیخورده منفی میخوره ولی دنبالش م

 دنبالش میکنم

 ولی سر آخر شکارش میکنم

 سهم مال من میشه و با خیال راحت سودشو میبرم...
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 حاال شما چیکار میکنی سهمی رو که میخوای بخری

 زمین تا آسمون فاصله داره (از موقعیت شکاراز قیمت خرید)

 یعنی رو سقف قیمتیشه 

 

 شما چیکار میکنی

 میای برای شکار سهم

 دا نمیایاونم بی سر و ص

 میپری وسط سهم رو میخری

 سهم چیکار میکنه خیلی یواش یواش نزول میکنه

غزال سهمت ازت دور میشه دور میشه تا خسته شه و تو هم 

 خسته

 تو منفی سهمت رو میفروشی و با ضرر خارج میشی...

 

 

 حاال بین من و شما تفاوت وجود داره یا نه  ؟
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 حاال میام براتون میگم

 دلیل اصلی این ضرراتون فقط خودتون هستید..

 

 االن میگید نه

 ما کارمون درسته

 ما حرفه ای هستیم

 عزیز من هیچ کسی توی خرید و فروش نمیتونه بگه من استادم

 من بورس بازم

 من خدای بورسم

 نه فداتشم

 بازی خرید و فروش سهام

 مثل بازی فوتبالِ 

 نتایجی توی فوتبال بدست میاد که غیر قابل باوره

 میگی عععععع این تیم باخت

 کردنیهععععع باور ن

 

 توی باخت فوتبال نمیشه کاری کرد

 ولی خرید و فروش سهم میشه کاری کرد

 

 میتونی جلوی ضررات رو بگیری
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 حتما میگی چطوری؟

 تنها راهش جلوگیری از طمع خودتونه

 

 اون طرف صدای چی میاد؟

 چیه

 چرا پچ پچ میکنین میگین طمع نداریم

 

 همه گرفتار این حس  طمع میشن

 سهم سود میرسونه

 باید بفروشی

 میگی یه کم صبر کنم

 پولم بیشتر میشه

 

 پول بیشتر بخوره تو سر سازمان بورس

 پول بیشتر بدست نمیاری که هیچ

 پوالت مثل شمع ذره ذره آب میشن

 پوالت همراه سودی که میتونستی بدست بیاری

 رفته رفته آب میشن

 های الکی خوردن راه دیگه ای نداری.....تو جز ایکاش 
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 ببخشید که با گفته های طمع رو زخماتون نمک پاشیدم

 

 چون زخم طمع رو قبال خوردم

 درکتون میکنم.....

 بیخیال دوباره سود بدست میاد

 

 

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

 

 ادامه بدیمگفته های خودمون رو 

 

 گاهی اوقات دوستام بهم میگن

 چرا همیشه تو سود میکنی و ما نه

 

 باید بگم اوال من زحمتش رو میکشم

 دوما بورس بچه بازی که نیس

 بورس یه نوع هنر جنگه

 هر کسی با دقت و برنامه و استراتژی پیش بره برندس

 نه این که الکی بیای و خرید و فروش کنی

 ضرر کنی و در مورد بورس و سهام بد و بیراه بگی
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 من کارم رو بلدم خوب

  

 حاال تازه وارد ها توی بازار سهام چکاری انجام میدن...

 

 شما میای سهمی رو میخری

 انگار بلیت بخت آزمایی گرفتی

 حاال چی منتظرتونه

 شکست 99%

 شدن شانس برنده 1%

 

 چیه؟

 مگه دروغ میگم

 چشم بسته سهم بخری 

 نیسکه چیزی جز شکست منتظرتون 

 

 پس رو خریداتون دقت کنید

 

 

 حاال یه خاطره بهتون بگم

 زمانی که بچه بودیم
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 میرفتیم بادکنک شانسی بزنیم

 تومن میدادیم یه شماره میگرفتیم50مثال 

 لعنتی کوچیکترین بادکنک

 گیر ما میوفتاد

 که نمیشد بادش کرد

 

 اولین مرتبه رو میباختیم

 دوباره شانسمون رو امتحان میکردیم

 

 باز دوباره یه بادکنک دیگه میوفتاد

 

 ولی چشم ما دنبال اون بادکنک گندهه بود

رو از  دریغ از اینکه صاحب مغازه شماره اون بادکنک گنده

 داخل لیست شماره ها خارج کرده بود

 بخیر....یادش 

 

 پس سهمی رو انتخاب کنید که بدونید سهم با پدر و مادریه

 نه اینکه سهمی رو انتخاب کنید و چند ماه در گیرش باشی

 ......آخرشم با ضرر خروج بزنید
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 رد خرید باید بگمدر مو

 

 بهترین زمان تصمیم گیری قبل از خرید یک سهمه

 نه بعد خرید یک سهم

 

 م خرید نکنمن نمیگ

 ولی حرفم اینه

 میخوای سهمی رو بخری

 اول یه پله خرید کن

 االن میگی یه پله خرید کن یعنی چی؟؟؟

 یه پله خرید کن

 سه میلیون نقدی یعنی

 می رو بخریسه میخوای یه

 ..رو یه قیمت نخرسهم  ویه دفعه ای نرو سه میلیون

 تومنه200سهم 

 یه میلیون سهم بخر

 اگر سود داد بهت که نوش جونت

 اگر ضرر داد عجوالنه تصمیم نگیر

 چون سهمی ریزش کنه
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 و یه قیمت مشخص حمایت میشهر

 

 تومن نیس 180تومن یا  190

 

 تومنی 200حمایت سهم 

 

 تومنه150روی قیمت حد 

 

 تومن بخری 150میلیون دیگرو روی حمایت  2اگر بیای  

 

 شما %25ضرر 

 میرسه %5چیزی به حدود زیر 

 به این میگن پله زدن درست

 ستبه این میگن میانگین کم کردن در

 حاال فرق بین من و شماهارو فهمیدید....

 

 ایوال....
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 ...وش زد کنمفقط این موضوع رو بهتون گ

 

 اگر از اشتباهات خودتون که مرتکب شدید درس نگیرید

 خدا شاهده دوباره براتون تکرار میشه...

 

 جدی میگم

 

 شاهد موفقیتتون باشمبه امید روزی که 

 

 

 

 

 

 ارادتمند شما 

 

 گلپور...
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منم وقتی میخواستم برای اولین بار سرمایه گزاری خودم رو 

 شروع کنم 

 هیچ پیشتیبانی نداشتم

 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...
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 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

 دلتون خواست باهم در ارتباط باشیم

 

همه چیز قراره  97از شروع سال 

 ...تغییر کنه
 

 

 

 ارادتمند شما

 یوسف گلپور...

 

5001ygolpour @ 
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