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آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ

ﻗﺪم ﻫﻔﺘﻢ -راه ﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﺳﻮد در ﺑﻮرس
در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار ﺑﻮرس آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ را
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
ﺑﻮرس ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .راه اول ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻬﺎم و راه دوم درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
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.
در اﯾﻦ روش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ آن 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

][Type the document title

آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻫﺎ

ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ آن در ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺳﻬﺎﻣﯽ را در ﻗﯿﻤﺖ  800ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻬﺎم در آن
زﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم در ﻗﯿﻤﺖ  1000ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻣﺪت او ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺳﻬﺎم در ﯾﮏ دوره
)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل( ﺑﻪ  20درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
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.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ روش در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌ ﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت آن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي دارﻧﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪون دردﺳﺮ از آن ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
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اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ 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
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
روش ﻣﺨﻠﻮط
در ﺑﺎزار ﺑﻮرس  ,ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ دو روش ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺳﻮد
در ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻬﺎم را ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آن ﮐﺴﺐ ﺳﻮد
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.

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

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
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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