
 گری سهامی در برابر معاملهمقایسه شغل کارمند

 خود قرار دهند؟ شغل اصلی چرا افراد زیادی مایلند معامله در بورس را

 خواهند کاریاند و میاست و به احتمال قوی این افراد از شغل خود خسته شده بازار بورس جاذبه مطمئنا به خاطر

داشتن یک شغل با درآمد ثابت،  که عاشق آن هستند را انجام دهند. ممکن است تقصیری هم نداشته باشند چون

 .باشد کسب درآمد تواند ناکارآمدترین نوعمی

 چرا؟

نیز فقط ساعات محدودی در  کنند و در طول روزچون حقوق این افراد کامال براساس زمانی است که صرف می

عالوه بر این، برای کسب درآمد بیشتر به این روش باید  .دسترس دارند و بنابراین حقوق آنها نیز محدود است

 .سازدمی این وقت محدود را صرف کار کردن نمود و اینکار افراد را خسته و بدخو تری اززمان خیلی بیش

 برخی دیگر از مشکالت داشتن شغلی با درآمد ثابت

 .توانید به اندازه ارزشی که دارید پول بگیریدوقت نمیهیچ –

 .باید ساعات طوالنی کار کنید تا فرد دیگری را ثروتمند کنید –

 !توانید پول بیشتری از آن شغل دربیاورید غیر از اینکه تقاضای افزایش حقوق کنیدشما نمی –

 .هیچ آزادی ندارید –

 .هیچ اهرمی برای کسب درآمد ندارید –

 !و مهمتر از همه اینکه، برای کسب درآمد حتما باید کار کنید

شان فقط معامله گری شغل شوند و مایلندگری در بورس میخب، االن مشخص شد چرا خیلی از افراد عاشق معامله

 .در بورس باشد

 .تواند برای شما به وجود آید بپردازیموکار میبگذارید االن به شرایطی که با داشتن یک کسب

کنید. شما براساس ارزشی که برای  کنید که چقدر زمان برای آن صرفوکار، خودتان تعیین میبا داشتن یک کسب

 .خواهید کرد سبکنید درآمد کتان ایجاد میمشتریان

اید و این خیلی وارد بازار کرده کنید، شما سرمایه و نقدینگی خود رااگر شما برفرض مثال در بورس معامله می

 .وقت قادر به فعالیت نبودبازار بورس هیچ گران،ارزشمند است چون بدون نقدینگی معامله
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 وکار یا تجارت نگاهی بیندازیمحاال بیایید به مزایای داشتن یک کسب

 .آورید که ارزش داریدشما همانقدر درآمد بدست می –

 کنید تا خودتان را ثروتمند کنید. )نه دیگری(شما کار می –

 .گیرید چقدر پول مایلید دربیاوریدشما تصمیم می –

 .زادی داریدشما آ –

 .شما امکان استفاده از اهرم را دارید –

 .زمان را به ازای پول بفروشید و مهمترین مزیت هم اینکه، نیازی نیست

توانید یکبار زحمت بکشید و انرژی بگذارید و از ثمره آنرا بارها و بارها وکاری هستید میوقتی صاحب کسب

 .استفاده کنید

گری های آموزشی، معاملهکالس ها وکنید و با هزینه کردن برای دورهرف میمثال: شما یکبار انرژی و وقت ص

اید سهامی مناسب را در زمانی مناسب خریداری مهارتی که کسب کرده گیرید. باای فرا میسهام را بصورت حرفه

قبال  ل کاری بوده کهدلی برید فقط بهسهم اگر تا چندروز افزایش قیمت داشته باشد، سودی که از آن می کنید اینمی

 .ایدو فقط یکبار آنرا انجام داده

اید که واقعا چگونه قبال شما یادگرفته عصر کار کنید تا سهم رشد کند، بلکه 4صبح تا  8نیازی نبوده تا از ساعت 

 .ایدتحلیل کرده سهام سودآور بخرید و یکبار هم سهم را

مید نشده باشند، همیشه راهی برای تغییر زندگی به نفع خودتان امیدوارم افراد کارمند با خواندن مطالب فوق نا ا

 .وجود دارد

را  موارد زیر باید گری سهام را به عنوان شغل اصلی قرار دهید،این است که اگر مایلید معامله پیشنهاد بورسینس

 !به انجام برسانید و داشتن شرایط زیر حیاتی است

 .تسویه کرده باشیدهای خود را شما باید همه قروض و وام –

 شما باید سرمایه خوبی داشته باشید –
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 .منطقی داشته باشید گریسیستم معامله شما باید یک –

 .شما باید از قوانین سختگیرانه مدیریت پول و سرمایه پیروی کنید –

 .وکارهای دیگر نیز صادق استسبشرایط فوق برای اغلب ک

آنرا دوست دارند و چندان مایل نیستند  گذشته از همه مطالبی که ذکر شد، برخی افراد واقعا شغل کارمندی و امنیت

 .دنیایی دیگر را کشف کنند با خارج شدن از محدوده امن خود،
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