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 پیش گفتار
هوش سرمایه گذاری خود را باال ببرید

همه تمای��ل دارند با تعیین اهداف مش��خص 
و اتخاذ تصمیم های مناس��ب, زندگی خوب و 
آرام و توأم با موفقیت داش��ته باش��ند. یکی از 
اهداف مهم زندگی کسب توانایی مالی، و یکی 
از تصمیمات صحی��ح در این رابطه تصمیم به 
سرمایه گذاری است. حال آیا شما می خواهید 
تصمیم ه��ای درس��ت ب��رای س��رمایه گذاری 
بگیری��د؟ از پول خود محافظ��ت کنید؟ برای 
رس��یدن ب��ه اه��داف مال��ی خ��ود در زندگی, 

سرمایه، سود و درآمد خود را افزایش دهید؟
اگر پاس��خ ش��ما به این س��ؤال ها مثبت است، 
راهنم��ای خوبی را انتخاب کرده اید؛ چون این 
کتاب، برای ش��ما، به عنوان اولی��ن گام برای 

تبدیل شدن به یک سرمایه گذار باهوش بسیار 
مناسب است.
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ما خواندن این کتاب را به همه سرمایه گذاران، 
ب��ه خص��وص س��رمایه گذاران نوپ��ا و مبتدی 
و اف��رادی ک��ه قص��د دارن��د درآمد خ��ود را 
افزای��ش دهن��د، و همچنی��ن ب��ه آنان��ی ک��ه 
نگ��ران س��رمایه گذاری خود هس��تند و حتی 
ب��ه همه ی کس��انی ک��ه ب��ا وج��ود آمادگی و 
دوراندیش��ی های الزم، از سرمایه گذاری خود 
زیان دیده اند توصیه می کنیم. زیرا این کتاب 
را  نوپ��ا  س��رمایه گذاران  ابهام��ات 
نسبت به بس��یاری از مفاهیم 
س��رمایه گذاری برط��رف 
می کن��د، و مهم ت��ر ای��ن 
که ب��ه عن��وان راهنمای 

س��رمایه گذاران اع��م از مبتدی ی��ا حرفه ای، 
اطالع��ات مورد نی��از س��رمایه گذاری از قبیل 
تعیی��ن اهداف، تدوین برنام��ه ی مالی، تعیین 
اهداف سرمایه گذاری، تشخیص و پیاده سازی 
راه های مناس��ب و در نهایت کنت��رل و بهبود 
عملکرد س��رمایه گذاری را مورد بررسی قرار 

می دهد.
نظام من��د و  راه��کاری س��اده،  ای��ن کت��اب 
سازمان یافته برای سرمایه گذاری هوشمندانه 
ارائه می کند، بایدها و نبایدهای سرمایه گذاری 
را مش��خص می نماید و نکات��ی را در خصوص 
چگونگی طرح سؤاالت هوشمندانه از مشاوران 

سرمایه گذاری و افراد خبره بیان می کند.
نکت��ه ی قاب��ل تأکی��د این ک��ه هر چن��د این 
کتاب س��عی ک��رده اس��ت تا ن��کات کلیدی 
سرمایه گذاری را به ش��ما بیاموزد، اما با توجه 
به این که ه��ر کس اطالعات تازه تر و مهارت 
بیشتری داشته باش��د موفق تر است, شما نیز 
باید به عنوان یک س��رمایه گذار به طور مداوم 
آگاهی و مه��ارت خود را در س��رمایه گذاری 

به روز کنید.
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فصل اول
همه می توانند هوشمندانه سرمایه گذاری کنند

رس��یدن به هر هدفی در ط��ول زندگی، بدون 
داشتن ایده، درک صحیح و برنامه ممکن نیست. 
از آنجایی که انس��ان برای رسیدن به برخی از 
اهداف خود ناگزیر است سرمایه گذاری کند, 
و در س��رمایه گذاری نیز همه چیز با شناخت 
ایده ها و درک صحیح از س��رمایه گذاری آغاز 
می ش��ود, هرکس می خواه��د وارد این عرصه 
شود می بایست راه های سرمایه گذاری توأم با 
موفقیت را بشناسد، و اطالعات اولیه ی مربوط 
ب��ه آن را کس��ب کند و با داش��تن یک برنامه 
در مسیر مناس��ب گام بردارد. به عنوان مثال، 
بای��د بداند که ه��ر چه مدت س��رمایه گذاری 
طوالنی تر باشد, فرصت بیشتری برای افزایش 

دارایی وجود دارد، و یا بداند که برای ش��روع، 
میزان سرمایه گذاری مهم نیست و با هر مبلغی 
می تواند شروع کند. اما پیوسته باید به این نکته 
توجه داشت که سرمایه گذاری باید بر مبنای 
صحیح و منطقی آغاز ش��ود. برای آشنایی هر 
چه بیش��تر با این نکات مه��م، در ادامه برخی 
سؤاالت و پاس��خ آنها را که ممکن است برای 

هر یک از شما پیش آید مطرح می کنیم.

 سؤال: سرمایه گذاری یعنی چه؟
ج��واب: وقتی ام��روز ارزش مش��خصی را فدا 
می کنی��م ت��ا در آین��ده در قب��ال آن بازدهی 
مشخصی را به دس��ت آوریم، سرمایه گذاری 

یم
اش

اه ب
 آگ

ذار
ه گ

مای
سر

ک 
ه ی

گون
چ

وپا
ن ن

ارا
ذ

ه گ
مای

سر
ی 

را
ل ب

داو
 مت

ت
ؤاال

س

7

http://abcbourse.ir/


کرده ای��م. به عنوان مثال، وقتی وجهی را بابت 
خرید س��هام پرداخت می کنیم با این امید که 
در آین��ده س��ود مش��خصی را دریافت کنیم، 

سرمایه گذاری کرده ایم.

 سؤال: سرمایه گذاری هوشمندانه یعنی چه؟
ج��واب: س��رمایه گذاری هوش��مندانه یعنی 
تصمیم گیری آگاهانه برای س��رمایه گذارِی 
می��زان معینی پول در ی��ک فرصت صحیح و 
حساب شده، به گونه ای که فرد سرمایه گذار 
شخصًا و از نزدیک، بر نحوه ی سرمایه گذاری 
خ��ود نظ��ارت ک��رده و از س��رمایه ی خ��ود 
محافظت کند تا بدین ترتیب، در یک دوره ی 
زمانی مشخص، بتواند به بازده مطلوب دست 

یابد.

 سؤال: من فقط قصد دارم سرمایه گذاری های 
کوچک انجام دهم، آیا الزم است خود را برای 
آموختن مطالبی درباره ی س��رمایه گذاری به 

زحمت بیاندازم؟
ج��واب: ص��رف نظ��ر از ای��ن ک��ه بخواهی��د 
ی��ا  دهی��د  انج��ام  ب��زرگ  س��رمایه گذاری 
سرمایه گذاری کوچک، الزم است که درباره ی

 سرمایه گذاری مطالبی را 
فرا بگیرید، زیرا تنها 
در این صورت است 
که خواهید توانست 

سرمایه گذاری 
مناسب خود را از 

بین فرصت های متعدد 
سرمایه گذاری، انتخاب 

کنید. توجه داشته باشید که در 
یک سرمایه گذاری، تنها میزان 

سرمایه گذاری مهم نیست، بلکه 
پیروزی یا شکست در سرمایه گذاری 

هم به همان اندازه اهمیت دارد.

 س��ؤال: آی��ا باید ب��ه س��رمایه گذاری های 
کوچک اهمیت داد؟

ج��واب: آری؛ زی��را ب��ا یک مدیری��ت دقیق، 
همین س��رمایه های اندک ش��ما رشد خواهد 
کرد و در عین حال، ش��ما اعتبار، جس��ارت و 
سرمایه بیشتری برای سرمایه گذاری های آتی 
به دست خواهید آورد. بنابراین، هرگز ارزش 
بالق��وه ی س��رمایه گذاری ها را، هر چند اندک 

باشد، دست کم نگیرید.
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ی��ک  ب��رای  آی��ا  س��ؤال:   
هوش��مندانه،  س��رمایه گذاری 
الزم است تحصیالت و مدرک 

دانشگاهی باال داشته باشم؟
جواب: ب��رای س��رمایه گذاری 
هوش��مندانه و تصمیم گیری های 
عاقالن��ه، نی��از به مدرک دانش��گاهی 
ندارید. کلید سرمایه گذاری هوشمندانه در 
تکمیل و اجرای آموخته های خود درباره ی 
س��رمایه و سرمایه گذاری اس��ت. بنابراین، 
برای موفقیت هر چه بیش��تر، به شما توصیه 
می ش��ود که همواره در حال یادگیری باشید؛ 
هم حاال که در ابتدای راه قرار دارید و هم در 
آینده، یعنی زمانی که یک سرمایه گذار خوب 
و توانمند ش��دید. به خاطر داش��ته باشید که 
مهارت های شما در سرمایه گذاری، با گذشت 
زمان ارتقا می یابند. اش��تباهات هم می توانند 
درس ه��ای ارزش��مندی به ش��ما بدهند. این 
طبیعی اس��ت که در فرایند س��رمایه گذاری، 
ش��ما مقداری از دارایی  خود را هم ازدس��ت 
بدهید، و این اتفاق برای اغلب سرمایه گذاران 
باتجرب��ه افت��اده اس��ت. مه��م آن اس��ت که 

اش��تباهات خ��ود را بشناس��ید و از تجربیات 
گذشته ی خود درس بگیرید.

 سؤال: حداقل اطالعات و مهارت الزم برای 
سرمایه گذاری موفقیت آمیز چیست؟

جواب: ب��رای س��رمایه گذاری موفقیت آمیز 
اطالعات زیر الزم است:

اهداف کوتاه م��دت یا بلندمدت خود را  از . 1
سرمایه گذاری مشخص کنید.

موضوعات سرمایه گذاری و محل های آن . 2
را مشخص کنید.

ق��درت تحم��ل خ��ود را در براب��ر زی��ان . 3
احتمالی، و نیز میزان سود مورد انتظار خود را 

از سرمایه گذاری مشخص کنید.
راه های تنوع بخشی به سرمایه گذاری خود . 4

را با توجه به مبالغی که برای سرمایه گذاری در 
نظر گرفته اید,  بررسی نمایید.

از میزان نقدشوندگی سرمایه گذاری خود . 5
اطمینان داشته باشید.

از نحوه ی سرمایه گذاری )پرداخت پول( و . 6
نحوه ی دریافت عایدی و منافع آن آگاه باشید.

از راهنمایی مش��اوران، آگاهان و خبرگان . 7
غفلت نکنید.
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حال که با س��رمایه گذاری آشنا شدید و قصد 
داری��د س��رمایه گذاری کنید، به ش��ما توصیه 
می کنی��م که هوش��مندانه تصمی��م بگیرید و 
هوش��مندانه حرک��ت کنی��د. حتم��ًا بالفاصله 
می پرس��ید که: "س��رمایه گذاری هوش��مندانه 
چیست و چگونه می توان هوشمندانه حرکت 
ک��رد؟" در پاس��خ ب��ه ای��ن س��ؤال می ت��وان 
گفت: س��رمایه گذاری هوش��مندانه و حرکت 
هوش��مندانه چیزی فراتر از این است که شما 
صرفًا از مبلغ مورد نیاز برای س��رمایه گذاری 
اطمینان حاصل کنید و یا مطمئن باشید که در 
صورت عدم موفقیت در سرمایه گذاری تحت 
فشار قرار نخواهید گرفت. بلکه سرمایه گذاری 

هوشمندانه در واقع رسیدن به اهداف مشخص 
و کوتاه مدت مالی اس��ت که برای دستیابی به 
اهداف بلندمدت برنامه ریزی ش��ده اند؛ و این 
امر مس��تلزم یک برنامه ریزی مالی مناس��ب 
اس��ت، به گون��ه ای که ش��ما را قادر س��ازد تا 
درآمدتان را با نیازه��ا و تعهداتتان هماهنگ 
ک��رده و در نتیجه تصویر روش��نی از کیفیت 
و کمیت س��رمایه گذاری خود داش��ته باشید. 
حال ممکن اس��ت از خود بپرسید که "چگونه 
می توان هوشمندانه سرمایه گذاری کرد؟" برای 
رس��یدن به این مهم توجه شما را به سؤاالت و 
جواب هایی که در ادامه مطرح ش��ده اس��ت و 
"هفت گام" اساسی در این راستا جلب می کنیم.

فصل دوم
قبل از سرمایه گذاری، برنامه ریزی کنید
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 س��ؤال: ارتباط سرمایه گذاری با اهداف من 
در زندگی چیست؟

جواب: ش��ما ب��ه عنوان ی��ک س��رمایه گذار، 
باید اطمینان داش��ته باش��ید ک��ه از پولتان به 
بهترین ش��کل ممک��ن اس��تفاده می کنید، به 
گونه ای که حداکثر بازده را به دس��ت آورید. 
بنابراین، باید اهداف روشن و مشخصی برای 
س��رمایه گذاری تان داشته باشید. این اهداف، 
اغل��ب در صورتی به راحتی تعیین می ش��وند 
که شما به عنوان سرمایه گذار، براساس بازده 

پولت��ان برنامه ری��زی کنید. 
ای��ن ب��ازده، ب��رای مقاصد 
خاصی تعریف می شود که 
با اهداف بلندمدت زندگی 
اس��ت؛  ارتب��اط  در  ش��ما 
بلندمدتی همچون  اهداف 
تأمی��ن اس��تقالل مال��ی و 
امنیت ش��ما و خانواده تان، 
پس اندازک��ردن برای روز 
مبادا و فرس��تادن فرزندان 
به دانش��گاه، تهی��ه ی یک 

سرپناه، خرید یک خودروی مناسب و یا حتی 
سفر به دور دنی��ا.

برای آن که به این اهداف بلندمدت دست پیدا 
کنید، صرفًا پس اندازکردن کافی نیست، شما 
باید سرمایه گذاری کنید. تعیین میزان، زمان 
و نح��وه ی س��رمایه گذاری و همچنین تعیین 
اهداف مش��خص درخص��وص می��زان بازده 
موردانتظار از س��رمایه گذاری، بخش هایی از 

برنامه ریزی مالی شما به شمار می روند.

 سؤال: برنامه ریزی یعنی چه؟
جواب: برنامه ریزی بدین معناست که شما در 

پاسخ به نیازهایی که دارید, اهدافی را مشخص 
و یک س��ری راهبردها و ش��یوه ها را طراحی 

6

  ريزي يعني چه؟ سؤال: برنامه
كنيـد و   ريزي بدين معناسـت كـه شـما در پاسـخ بـه نيازهـايي كـه داريـد اهـدافي را مشـخص مـي            جواب: برنامه

ي آنهــا بــه اهــداف كمــي و كيفــي مــورد  كنيــد تــا بــه وســيله هــا را طراحــي مــي ســري راهبردهــا و شــيوه يــك
  كنيم. ريزي جلب مي يند يك برنامهاتوجه شما را به فر ،ر چه بيشتربراي فهم ه .نظرتان برسيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ريزي مالي چيست؟ : برنامهسؤال
راه بـراي يـك مسـافر اسـت. بـا ايـن كـار، شـما بـر           ي ، هماننـد نقشـه  گـذار  سرمايهريزي مالي براي  جواب: برنامه

هـاي احساسـي كـه تـاثير      گيـري  ه و در عـين حـال، گرفتـار تصـميم    روي دستيابي به اهداف مالي، متمركـز شـد  
  يد شد.گذارد، نخواه شما مي گذاري سرمايهمنفي بر 

  
  توانم از ديگران كمك بگيرم؟ ريزي مالي، مي : آيا در برنامهسؤال

د كنيـ  مـالي خـود را تهيـه كنيـد، ولـي اگـر احسـاس مـي         ي توانيد بـه تنهـايي برنامـه    جواب: بله، اگرچه شما مي
ــا يــك متخصــص برنامــه بــه كمــك ديگــران نيــاز داريــد، مــي  ريــزي مــالي مشــورت كنيــد. متخصــص  توانيــد ب

تعيـين  اهـداف   توانـد بـه شـما در تعيـين اهـداف و راهبردهـاي مـالي بـراي دسـتيابي بـه           ريزي مـالي مـي   برنامه
انـداز را   سو پـ  گـذاري  سـرمايه هـاي مناسـب بـراي     توانـد گزينـه   شده، كمك كند. متخصص مـالي همچنـين مـي   

ــد.    ــنهاد كن ــما پيش ــه ش ــه ب ــص برنام ــود و    متخص ــايف خ ــد وظ ــالي باي ــزي م ــايف ري ــما را در فروظ ــد اش ين
 ي پرداخــت حــق الزحمــه ي شــامل طــول مــدت قــرارداد و نحــوه ،، مشــخص كنــد. ايــن مــواردگــذاري ســرمايه

ي برسـد. بـه   رسـمي، بـه امضـاي شـما و متخصـص مـال       ي نامـه  خدمات كارشناسي، بايد طـي يـك توافـق    ي هئارا

هاي  براي تحصيل فرزندتان در سال
آينده به مبلغي نيازمند هستيد.

 ؛گذاري خريد واحدهاي صندوق سرمايه
از طريق گذاري   نوع سرمايه اينزيرا 

شود و به نسبت  مديران كنترل مي
امكان كنترل آن براي شما  ،سهام

تر است. راحت

ها  هر از چند ماه وضعيت صندوق
كنيد كه آيا شما را  را بررسي مي

يا نه؛ به هدف نزديك كرده است 
در غير اين صورت روش خود را 

دهيد. ميتغيير 

امكاناتهدفمشخص كردن نياز

ارزشيابيكنترل و نظارتروش

تأمين مبلغ مورد نياز 
تحصيل فرزند

انداز در اختيار  مبلغي پس
داريد.

گذاري در بورس از  سرمايه
اندازي كه  طريق بكارگيري پس

در اختيار داريد.
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می کنید تا به وس��یله ی آنها ب��ه اهداف کمی و 
کیفی مورد نظرتان برس��ید. برای فهم هر چه 
بیشتر، توجه شما را به فرایند یک برنامه ریزی 

جلب می کنیم.

 سؤال: برنامه ریزی مالی چیست؟
جواب: برنامه ریزی مالی برای س��رمایه گذار، 
همانند نقش��ه ی راه برای یک مس��افر است. 
ب��ا این کار، ش��ما بر روی دس��تیابی به اهداف 
مال��ی، متمرکز ش��ده و در عین ح��ال، گرفتار 
تصمیم گیری های احساسی که تأثیر منفی بر 

سرمایه گذاری شما می گذارد، نخواهید شد.

 سؤال: آیا در برنامه ریزی مالی، می توانم از 
دیگران کمک بگیرم؟

ج��واب: بله، اگرچه ش��ما می توانید به تنهایی 
برنام��ه ی مال��ی خ��ود را تهیه کنی��د، ولی اگر 
احساس می کنید به کمک دیگران نیاز دارید، 
می توانید با یک متخص��ص برنامه ریزی مالی 
مش��ورت کنید. متخص��ص برنامه ریزی مالی 
می تواند به شما در تعیین اهداف و راهبردهای 
مال��ی برای دس��تیابی به اهداف تعیین ش��ده، 
کم��ک کند. متخصص مالی همچنین می تواند 

گزینه های مناس��ب ب��رای س��رمایه گذاری و 
پس انداز را به ش��ما پیش��نهاد کن��د.  به خاطر 
داشته باش��ید که هیچ متخصص برنامه ریزی 
مالی نباید ش��ما را وادار به یک سرمایه گذاری 
خاص کند، بلکه باید به تصمیمات شما احترام 
بگذارد و توجه داشته باشد که در نهایت، این 
ش��ما هس��تید که اختیار پول و دارایی خود را 
دارید. همیشه به متخصصان مالی مورد تأیید و 

مطمئن مراجعه کنید.

 سؤال: چه طور می توانم برای سرمایه گذاری، 
پول کنار بگذارم؟

ج��واب: وضع مالی خود را س��ر و س��امان 
دهی��د، بودج��ه، یا دخ��ل و خرج خ��ود را 
س��امان دهی��د؛ یعنی به می��زان درآمدتان 
خ��رج کنی��د، بدهی ه��ای خود را ب��ه موقع 
بپردازی��د و آن��گاه، پس اندازک��ردن را به 

ط��ور منظ��م آغ��از کنی��د.

برنام��ه ی  ی��ک  تدوی��ن  آی��ا  س��ؤال:   
سرمایه گذاری، واقعًا مؤثر است؟

جواب: بله، برنامه ی س��رمایه گذاری، اهداف شما 
از س��رمایه گذاری و راه کارهای دس��تیابی به این 
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اهداف را مشخص می کند. برنامه ی سرمایه گذاری 
باید با برنامه مالی شما همسو باشد.

 سؤال: برای سرمایه گذاری اندک بهتر است 
از کجا شروع کنم؟

جواب: یکی از  مناس��ب ترین شیوه ها برای 
سرمایه گذاری, س��رمایه گذاری در بورس 
اس��ت. زیرا در بورس امکان سرمایه گذاری 
دارد. س��رمایه گذاری  وج��ود  هم��ه  ب��رای 
در ب��ورس آس��ان اس��ت. اطالع��ات مربوط 

به س��رمایه گذاری ش��ما به ط��ور مرتب در 
دسترس��تان ق��رار دارد. ام��کان نقدش��دن 
س��رمایه ی شما بس��یار سریع اس��ت. امکان 
تغیی��ر س��رمایه گ��ذاری برای ش��ما فراهم 
اس��ت و موارد بسیاری که برای هر تازه وارد 
می توان��د هم جنبه ی آم��وزش و هم جنبه ی 
کسب تجربه داشته باشد. البته در بورس هر 
کس متناس��ب با اطالعات و توانش می تواند 

دامنه ی فعالیت خود را گسترش دهد.

توصیه: هفت گام برای تدوین برنامه ی سرمایه گذاری
گام اول: اهداف خود را از سرمایه گذاری مشخص کنید.

گام دوم: میزان ریس��ک پذیری و بازده مورد انتظار خود از سرمایه گذاری را مشخص 
کنید.

گام سوم: فرصت های مختلف سرمایه گذاری موجود را بررسی کنید.
گام چهارم: ترکیبی از فرصت های سرمایه گذاری مناسب را )براساس میزان ریسک و 

بازده مورد انتظارتان( انتخاب کنید.
گام پنجم: برای مواردی که روند تحقق اهداف کوتاه مدت مالی ش��ما مختل شده و یا 

سرمایه گذاری های شما روند مطلوبی ندارد، برنامه مشخصی داشته باشید.
گام ششم: سرمایه گذاری هایتان را از نزدیک، کنترل و مدیریت کنید.

گام هفتم: درصورت نیاز، در سرمایه گذاری های خود بازنگری کنید.
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در ط��ول زندگی فرصت های س��رمایه گذاری زیاد 
و متنوع��ی وجود دارد، اما هر کدام ریس��ک خاص 
خ��ود را دارد. ش��ما باید قبل از هر س��رمایه گذاری 
میزان ریس��ک پذیری و بازده م��ورد انتظار خود از 
آن س��رمایه گذاری را مشخص کنید. در اینجا الزم 
است، با توجه به اهمیت موضوع، واژه های ریسک، 
ریس��ک پذیری و بازده مورد انتظ��ار را که فهم آن 
می توان��د در تصمیم گیری های ش��ما مؤثر باش��د، 
ق��دری تش��ریح نماییم. ریس��ک در لغت به معنی 
خطر اس��ت و خطر ه��م جزء الینف��ک زندگی هر 
انسان است. انجام هر کاری خطراتی دارد از جمله 
سرمایه گذاری. در سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید 
خطرات یا ریس��ک های احتمالی را بررس��ی نماید 

و پ��س از ارزیاب��ی آن، با توجه به منافعی که انتظار 
دارد از این سرمایه گذاری عاید او شود )بازده مورد 
انتظار( و میزان خطراتی که احتمال می دهد متوجه 
او باشد )میزان ریسک پذیری( تصمیم گیری کند. 
این امر به او کم��ک می کند تا با برنامه و آگاهی پا 
به عرصه ی سرمایه گذاری بگذارد. در ادامه ی بحث، 
شما با انواع ریس��ک ها و همچنین نحوه ی پوشش 

ریسک آشنا می شوید.

 س��ؤال: آیا س��رمایه گذاری، همیش��ه با ریسک 
همراه است؟

ج��واب: ریس��ک، در واق��ع ام��کان شکس��ت در 
سرمایه گذاری است. شما به عنوان یک سرمایه گذار، 

فصل سوم
ریسک سرمایه گذاری خود را مدیریت کنید
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نمی توانید امکان شکس��ت را به ط��ور کامل حذف 
کنید، اما می توانید آن را به نفع خود مدیریت کنید, 
به این معنا که با محاسبه ی دقیق ریسک در هنگام 
س��رمایه گذاری، به جای آن که س��رمایه ی خود را 
ازدس��ت بدهید، از منافع حاصل از س��رمایه گذاری 

بهره مند شوید.
می��زان ریس��ک در س��رمایه گذاری های مختلف، 
متفاوت است. به طور کلی، سرمایه گذاری هایی که 
بازده بالقوه ی بیش��تری دارند، ریسک باالتری هم 
دارند. برای مثال، سرمایه گذاری مستقیم در سهام 
)از طریق مراجعه به کارگزاری و خرید س��هم( در 
مقایسه با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری 

مشترک، ریسک بیشتری دارد.
قبل از تصمیم گیری برای هرگونه سرمایه گذاری، 
باید توان ریس��ک پذیری خود را مش��خص کنید. 
به عبارت دیگر، باید مش��خص کنید که چه میزان 
ریس��ک ناش��ی از این س��رمایه گذاری برای ش��ما 
قاب��ل پذیرش و تحم��ل خواهد ب��ود. اگر ظرفیت 
ریسک پذیری ش��ما باالس��ت، می توانید راهبردی 
جس��ورانه برای س��رمایه گذاری در پیش بگیرید، 
راهبردی که اگرچه با ریسک بیشتری همراه است، 
اما ب��ازده بالقوه بیش��تری هم برای ش��ما به دنبال 
خواهد داشت. در مقابل، اگر ظرفیت ریسک پذیری 

ش��ما پایین است، بهتر اس��ت به دنبال فرصت های 
س��رمایه گذاری با ریس��ک پایین و بازده مس��تمر 
)و البت��ه اندک( باش��ید. بنابراین، براس��اس میزان 
ریس��ک پذیری خود، فرصت های س��رمایه گذاری 
مناسب را انتخاب کنید. اجازه ندهید سرمایه گذاری، 

خواب را از چشمان شما بگیرد!

 س��ؤال: در س��رمایه گذاری، با چه ریس��ک هایی 
مواجه هستیم؟

ج��واب: در ج��دول زی��ر، به چند ریس��ک رایج در 
سرمایه گذاری اشاره شده است:
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تعریف ریسکنوع ریسک
سرمایه گذاری صورت گرفته، با اهداف مالی شما متناسب و همسو نیست.ریسک عدم تناسب

بازده سرمایه گذاری شما، کمتر از نرخ تورم است، در نتیجه قدرت خرید شما در ریسک تورم
آینده کاهش می یابد.

ارزش سرمایه گذاری شما به علت نوسانات بازار، دچار نوسان و افت و خیز می شود.ریسک بازار
پیش بینی فراز و فرودهای بازار، سخت و دشوار است.ریسک برنامه ریزی بازار

ریسک ناشی از یک نوع سرمایه گذاری خاص و عدم تنوع بخشی به سبد ریسک عدم تنوع
سرمایه گذاری

عدم قابلیت تبدیل سرمایه به پول نقدریسک نقدشوندگی
تغییر احتمالی در قوانین و مقررات، راهبردهای سرمایه گذاری شما را تحت تأثیر ریسک قانونی

قرار می دهد.

توصیه: همه ی تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید.
اگر همه ی پولتان را در یک فرصت خاص سرمایه گذاری به کار گیرید، درصورتی که ارزش این 
سرمایه گذاری کاهش یابد، شما نیز به همان میزان پول خود را از دست داده اید. پس به طور کلی، 
بهترین راه برای کاهش ریسک سرمایه گذاری این است که در فرصت های سرمایه گذاری متنوعی 
س��رمایه گذاری کنید. برای مثال، به جای آن که تنها س��هام یک شرکت را بخرید، بخشی از پول 
خود را به خرید س��هام چندین شرکت اختصاص دهید، از جمله، بخش��ی از آن را در صندوق های 
س��رمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کنید و با بخش��ی هم اوراق مشارکت بخرید. به این کار، 
تنوع بخش��ی در سرمایه گذاری می گویند که باعث می شود سود ناشی از برخی سرمایه گذاری ها، 
جایگزین ضرر و زیان ناشی از برخی سرمایه گذاری های دیگر شود و به این ترتیب، ریسک کلی 
سرمایه گذاری کاهش یابد. اما به این نکته ی مهم هم توجه داشته باشید که نباید سرمایه گذاری 
خود را آن قدر متنوع کنید که بازده بالقوه ی سرمایه گذاری شما کاهش یابد. همان طور که همه ی 

تخم مرغ ها را در یک سبد قرار نمی دهید، آنها را در سبدهای بسیار زیاد هم قرار ندهید.
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کسانی که برای س��رمایه گذاری, فرصت های 
مختلف را مورد مطالعه قرار می دهند حتمًا با 
خرید سهام ش��رکت های بورس و واحدهای 
صندوق های سرمایه گذاری مشترک، به عنوان 
دو گزینه ی مناس��ب س��رمایه گذاری، مواجه 
خواهند ش��د. خرید س��هام و س��رمایه گذاری 
مش��ترک  س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای  در 
روش های��ی هس��تند که می توانند به ش��ما در 

دستیابی به اهداف مالی تان کمک کنند.

 سؤال: سهم چیست؟
جواب: شرکت ها می توانند برای تأمین وجوه 
مورد نیاز خود به منظور توسعه ی فعالیت ها و 

یا عملیات جاری ش��ان، سهام خود را به عموم 
مردم بفروش��ند. وقتی شما س��هام شرکتی را 
می خرید، مالک بخشی از شرکت می شوید و 
در مجامع عمومی شرکت حق رأی دارید. شما 
به عنوان س��هامدار، همچنین در سود شرکت 
س��هیم هس��تید و به عالوه، از افزایش ارزش 
سهم، که ناشی از عملکرد خوب شرکت است 
بهره مند می شوید. در عین حال، شما می توانید 
هر وقت که نیاز داشتید، سهام خود را بفروشید 
و وج��وه نقد موردنی��از خ��ود را تأمین کنید. 
البته، باید توجه داشته باشید که خرید سهم با 
ریسک هایی هم مواجه است. اگر شرکتی که 
سهم آن را خریده اید، عملکرد ضعیفی داشته 

فصل چهارم
فرصت های سرمایه گذاری؛ سهام و صندوق سرمایه گذاری مشترک

تعریف ریسکنوع ریسک
سرمایه گذاری صورت گرفته، با اهداف مالی شما متناسب و همسو نیست.ریسک عدم تناسب

بازده سرمایه گذاری شما، کمتر از نرخ تورم است، در نتیجه قدرت خرید شما در ریسک تورم
آینده کاهش می یابد.

ارزش سرمایه گذاری شما به علت نوسانات بازار، دچار نوسان و افت و خیز می شود.ریسک بازار
پیش بینی فراز و فرودهای بازار، سخت و دشوار است.ریسک برنامه ریزی بازار

ریسک ناشی از یک نوع سرمایه گذاری خاص و عدم تنوع بخشی به سبد ریسک عدم تنوع
سرمایه گذاری

عدم قابلیت تبدیل سرمایه به پول نقدریسک نقدشوندگی
تغییر احتمالی در قوانین و مقررات، راهبردهای سرمایه گذاری شما را تحت تأثیر ریسک قانونی

قرار می دهد.
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باشد، ارزش سهام آن شرکت کم می شود و در 
نتیجه شما نمی توانید به سود مورد انتظار خود 
دس��ت پیدا کنید. وضعیت بازار سهام، شرایط 
اقتص��ادی کش��ور )و حت��ی جه��ان( و نحوه ی 
عملکرد ش��رکت، از عواملی هستند که سود 
سهام را تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین، اگر 
تقاضا برای سهام شرکتی وجود نداشته باشد، 
آن سهم به س��ختی فروش می رود؛ بنابراین، 
شرکت مناسبی را برای سرمایه گذاری انتخاب 

کنید.

 سؤال: مالک انتخاب بهترین سهام چیست؟
جواب: برخ��ی مالک هایی که می ت��وان برای 

انتخاب سهام در نظر گرفت عبارتند از:
درآمد شرکت )سهام شرکتی که از وضعیت   

درآمدی بهتری نس��بت به س��ایر ش��رکت ها 
برخوردار باشد در اولویت خرید است(؛

س��ود هر س��هم )هر چه س��ودی که به یک   
س��هم تعلق می گیرد )EPS( بیش��تر باشد آن 
سهم برای خریدن جذابیت بیشتری دارد. البته 

بورس اوراق بهادار تهران
اگر تمایل دارید در سهام سرمایه گذاری کنید، باید سازوکار خرید سهام در بورس اوراق بهادار 
تهران )یا تاالرهای منطقه ای بورس( را بشناسید. بورس اوراق بهادار تهران، مکانی است که در آن 
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس دادوستد می شود. خرید و فروش سهام، صرفًا از طریق 
ش��رکت های کارگزاری صورت می گیرد و متقاضی، می تواند با مراجعه به شرکت کارگزاری و 
دریافت کد سهامداری، اقدام به خرید و فروش سهم نماید. خرید و فروش واحدهای صندوق های 
سرمایه گذاری نیز قاعده ی خاص خود را دارد، به این ترتیب که افراد باید به دفاتر صندوق هایی 
که در کارگزاری ها و یا شرکت ها و بانک هایی که مجوز صندوق را دارند مراجعه کنند و خرید 

و فروش خود را از این طریق انجام دهند. برای کسب اطالعات بیشتر، به سایت های اینترنتی
 www.irbourse.com،  www.seo.ir، مراجعه کنید.
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باید توجه داشت که سود, باید واقعی و ناشی از 
عملکرد مناسب شرکت باشد(؛

نسبت قیمت به درآمد هر سهم )P/E(: )یکی   

از معیارهایی اس��ت که در کنار سایر معیارها, 
می تواند در انتخاب س��هام مؤثر باش��د. پایین 
بودن نس��بت P/E در کنار س��ایر عوامل مثل 

شرکت ها چگونه سهام خود را عرضه می کنند
 عرضه ی اولیه ی عمومی  

زمانی که شرکتی برای اولین بار سهام خود را به عموم مردم می فروشد می گویند سهام شرکت در 
بازار اولیه به فروش رسیده است و یا عرضه ی اولیه عمومی صورت گرفته است.

 عرضه ی خصوصی
زمانی که ش��رکت س��هام خود را به طور مستقیم به سرمایه گذاران مشخصی واگذاری می کند، 
عرضه ی خصوصی انجام شده است. مطابق قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، عرضه ی 

خصوصی فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر  به سرمایه گذاران نهادی صورت می گیرد.
 واگذاری سهام به کارکنان شرکت 

در این روش، شرکت سهام خود را به کارکنانش واگذار می کند.
 انتشار سهام جایزه

زمانی است که شرکت به سهامداران فعلی خود، سهام جدیدی به عنوان جایزه و به طور رایگان 
اعطا می کند.

 انتشار حق تقدم
در این روش، شرکت به سهامداران خود حق تقدم برای خرید سهام جدید را می دهد. از آنجا که 
سهامداران هر شرکت مالک آن شرکت محسوب می شوند، نسبت به دیگر افراد در هر فعالیت 
شرکت از اولویت برخوردارند. در این رابطه نیز شرکت برای سرمایه گذاران خود حقی در نظر 

گرفته است که به آن حق تقدم می گویند.
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امکان رشد بالقوه شرکت و نحوه عملکرد مالی 
و عملیاتی آن, می تواند نش��انه مناسب بودن 

یک سهم باشد(؛
نقدشوندگی )سهامی که مدت زمان فروش   

آن کوتاه تر باش��د یا زودتر به فروش برسد، 
برای خرید مناسب تر است(

 سؤال: معیارهایی که می توان برای انتخاب 
یک کارگزار خوب در نظر گرفت چیست؟

جواب: برخ��ی از معیارهایی ک��ه می تواند در 
انتخاب یک کارگزار مؤثر باشد، عبارتند از:

داشتن رتبه ی مناسب در رتبه بندی سازمان   
بورس از کارگزاری ها؛

داش��تن امکانات الزم جهت ارتباط مشتری   
با کارگزاری )تلفن، دورنگار، سایت اینترنتی، 

مسئول پاسخگویی و .....(؛
قابلیت سایت اینترنتی، از لحاظ اطالع رسانی   

و در دسترس بودن؛
امکان مشاهده ی گردش حساب مشتری؛  
امکان مشاهده ی وضعیت سفارش که پس   

از هر اقدامی روی س��فارش انجام می دهد، از 
طریق رمز عبور؛

ارائه ی تحلیل روزانه از بازار و درج اخبار آن   

در سایت کارگزاری؛
ام��کان دریافت س��فارش خری��د و فروش   

به صورت الکترونیکی.

 س��ؤال: فرآیند سرمایه گذاری در بورس از 
چه مراحلی تشکیل شده است؟

جواب: در اینجا، از یک راهنمایی س��اده برای 
شروع استفاده می کنیم.

ابتدا از خود بپرسید که آیا ازنظر مالی، برای . 1
س��رمایه گذاری در بورس آمادگی و ش��رایط 

الزم را دارید یا نه.
کارگزاری را انتخاب کنید که ضمن داشتن . 2

مجوز، دارای رتبه ی قابل قبولی باشد.
سهام و سایر اوراق بهاداری را که در بورس . 3

تهران دادوستد می شود، شناسایی کنید.
روش یا سازوکار معامله در بورس را یاد بگیرید. . 4

عدم آگاهی شما نسبت به فرآیند خرید و فروش 
در بورس، ممکن است به ضرر شما تمام شود.

تکالیف مربوط به خود را انجام دهید.. 5
به کارگزار خود به طور ش��فاف س��فارش . 6

)برای خری��د یا فروش( بدهی��د. عدم ارتباط 
صحیح و شفاف با کارگزار، ممکن است برای 

شما هزینه ایجاد کند.

یم
اش

اه ب
 آگ

ذار
ه گ

مای
سر

ک 
ه ی

گون
چ

وپا
ن ن

ارا
ذ

ه گ
مای

سر
ی 

را
ل ب

داو
 مت

ت
ؤاال

س

20

http://abcbourse.ir/


مفاد س��فارش خود به کارگزار را یک . 7
بار دیگر کنترل کنید. اگر اشتباهی وجود 
دارد، هرچه زودتر اشتباه را اصالح کنید.

همیشه سرمایه گذاری خود را از نزدیک و به طور . 8
مستمر تحت نظارت و کنترل داشته باشید. آنچه که 
ازنظر ش��ما کم اهمیت به نظر می رسد، ممکن است 

هزینه هایی برای شما به دنبال داشته باشد.

حق و حقوق خود را بشناسید و از آن دفاع . 9
کنید.

 سؤال: در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، 
چطور می توانم بر ترس و طمع خود غلبه کنم؟
ج��واب: ت��رس و طم��ع، اغلب ب��ر تصمیمات 
شما در س��رمایه گذاری تأثیر می گذارد. برای 

توصیه: هشت اشتباه متداول که باید در سرمایه گذاری، از آنها اجتناب کنید.
خرید سهم یک شرکت بدون تحقیق کافی درباره ی پیشینه، عملکرد و چشم انداز آیند ه ی . 1

آن ش��رکت. )در این خصوص الزم است اطالعیه ها و اطالعات مالی و غیرمالی شرکت را 
مطالعه کنید(؛

استقراض برای خرید سهام، بدون درنظر گرفتن ریسک های این کار؛. 2
تشکیل سبد سهام، بدون داشتن یک هدف مشخص در سرمایه گذاری؛. 3
خرید سهام، بدون توجه به عواقب و پیامدهای این کار؛. 4
خرید سهام، بیش از توان )منظور از توان، قابلیت کنترل و نظارت دقیق بر سرمایه گذاری . 5

است(؛
خرید و فروش سهم، براساس شایعات و توصیه های بی اساس؛. 6
اعتقاد به این که می توان افت و خیزهای بازار را به طور دقیق و کامل پیش بینی کرد؛. 7
نداشتن برنامه برای خروج از سرمایه گذاری و یا فقدان راهبرد مشخص برای جلوگیری از . 8

ضرر و زیان بیشتر.
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خ��ودداری از این امر، باید برپایه ی واقعیت ها 
تصمیم گیری و از اتخاذ تصمیمات احساس��ی 

خودداری نمایید.

 سؤال: چرا نباید به شایعات توجه کرد؟
جواب: شایعات، اطالعات غیرقابل اعتماد هستند. 
سرمایه گذاری براس��اس شایعات، ممکن است 

سرمایه گذاری شما را با شکست مواجه کند.

 س��ؤال: صندوق س��رمایه گذاری مش��ترک 
چیست؟

صندوق های سرمایه گذاری مشترک، نهادهای 
مالی هستند که سرمایه ی خود را عمدتًا در سهام 
و برخی موارد دیگر، مانند اوراق مشارکت به کار 
می گیرند. این صندوق ها مجوز فعالیت خود را 
از سازمان بورس دریافت و تحت نظارت همین 
س��ازمان فعالیت می کنن��د. صندوق ها همه ی 
عوامل کار ش��امل مدیر، ضامن، امین، پرسنل 
متخصص و توانمند و سایر امکانات موردنیاز را 
در اختیار دارند و عالوه بر آن، براساس قانون، 
سرمایه ی قابل توجهی را برای شروع کار تهیه 
کرده اند. شما با سرمایه گذاری در صندوق های 
س��رمایه گذاری مش��ترک )ازطری��ق خری��د 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق(، در حقیقت 

یک سبد سرمایه گذاری را تشکیل می دهید که 
این سبد، به طور دائم تحت نظارت و مدیریت 

افراد متخصص و خبره است.

 س��ؤال: آی��ا س��رمایه گذاری در صن��دوق 
س��رمایه گذاری مش��ترک از س��رمایه گذاری 

مستقیم در بورس مطمئن تر است؟
جواب: باتوجه به این که صندوق سرمایه گذاری 
مشترک درسبدی بسیار متنوع از سهام و سایر 
ان��واع اوراق به��ادار س��رمایه گذاری می کند، 
ریس��ک س��رمایه گذاری نیز کاهش می یابد. 
بنابراین می توان گفت ریسک سرمایه گذاری 
در صندوق سرمایه گذاری مشترک از ریسک 
س��رمایه گذاری مس��تقیم در ب��ورس کمت��ر 
است. به س��رمایه گذاران نو پا توصیه می شود 
به جای خرید مس��تقیم سهام, در صندوق های 

سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کنند.

 سؤال: آیا همه ی صندوق های سرمایه گذاری 
مشترک شبیه یکدیگرند؟

ج��واب: خی��ر، صندوق های س��رمایه گذاری 
مش��ترک اهداف س��رمایه گذاری مختلف و 
بنابراین، ریس��ک های متفاوتی دارند. ش��ما 
به عن��وان یک س��رمایه گذار، بای��د صندوق 
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س��رمایه گذاری ای را انتخ��اب کنی��د ک��ه با 
ریسک قابل قبول شما، همخوانی داشته باشد.

 س��ؤال: اگر بخواهم در یکی از صندوق های 
س��رمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کنم, 

چه کارهایی باید انجام دهم؟
 ،www.seo.ir ج��واب: مراجعه ب��ه س��ایت های
یافت��ن  www.irbourse.comو  و   www.sena.ir

لیست صندوق ها و آدرس مدیران آنها؛
گرفتن آدرس و مراجعه به یکی از ش��عب . 1

معرفی شده توسط مدیر؛
پرداخت وجه و تکمی��ل فرم ها با توجه به . 2

راهنمایی مدیر.

 س��ؤال: برای ای��ن که بتوان��م صندوق های 
س��رمایه گذاری را ب��ا هم مقایس��ه و بهترین 
آنها را برای س��رمایه گذاری انتخاب کنم, چه 

مالک هایی را باید در نظر بگیرم؟
وضعی��ت صندوق ه��ا  بررس��ی  ج��واب: 
ب��ا مراجعه ب��ه س��ایت seo و اس��تفاده از 
گزارش ه��ای عملک��رد هفتگ��ی، ماهانه، 

سه ماهه و .... صندوق ها از طریق:
بررس��ی رون��د نوس��انات صندوق ه��ا با . 1

مراجعه ب��ه نموداره��ای NAV )خالص ارزش 
دارایی ها(و بررس��ی روند آن در طول دوره ی 
فعالیت )روند اگر صعودی باشد با نوسان کم 

مطلوب تر است(.
بررس��ی میزان ترکی��ب دارایی صندوق ها . 2

)صندوقی که ترکیب دارایی متنوع تری داشته 
باشد ریسکش کمتر است(.

اس��تفاده از راهنمای��ی مش��اوران مال��ی و . 3
سرمایه گذاری برای تحلیل ریسک و بازدهی 

صندوق ها.
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فصل پنجم
به وظایف خود عمل کنید

ش��ما در طول زندگی خود، ب��ا پذیرفتن هر کار 
یا مس��ئولیت, وظایفی را بر عهده می گیرید که 
باید آنها را به خوبی انجام دهید. به عنوان مثال، 
در س��رمایه گذاری ه��ر چه دان��ش و اطالعات 
شما بیش��تر باش��د، توانایی و مهارت شما برای 
سرمایه گذاری مناسب نیز افزایش یافته و بهتر 
می توانید عملکرد سرمایه گذاری خود را کنترل و 
یا بر آن نظارت کنید. بنابراین ضروری است که 
قبل و بعد از هر سرمایه گذاری، به دنبال کسب 

اطالعات مرتبط با آن سرمایه گذاری باشید. 
ما در ادامه با طرح چند سؤال قصد داریم تا قدری، 
شما را به عنوان یک سرمایه گذار با وظایفتان آشنا 

کنیم.

 س��ؤال: من ب��ه عنوان ی��ک س��رمایه گذار چه 
تکالیفی دارم؟

جواب: تا حد امکان، اطالعات کسب کنید. توصیه 
می شود قبل از تصمیم گیری برای خرید سهام یک 

شرکت، به نکات زیر توجه داشته باشید:
اطالعیه ها، روزنامه ها و گزارش های سالیانه ی . 1

شرکت را مطالعه کنید.
برای مشاهده ی گزارش های سالیانه، اطالعیه ها . 2

و س��ایر اطالعات ش��رکت ها، به س��ایت اینترنتی 
ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار تهران به نش��انی 
www.irbourse.com یا س��ازمان بورس به نش��انی 

www.seo.ir مراجعه کنید.
به س��ایت اینترنتی شرکت یا شرکت هایی که . 3

یم
اش

اه ب
 آگ

ذار
ه گ

مای
سر

ک 
ه ی

گون
چ

وپا
ن ن

ارا
ذ

ه گ
مای

سر
ی 

را
ل ب

داو
 مت

ت
ؤاال

س

24

http://abcbourse.ir/


قصد خرید سهام آنها را دارید، سر بزنید.
کت��ب و ج��زوات آموزش��ی را که س��ازمان . 4

بورس، شرکت اطالع رس��انی و خدمات بورس، 
ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار تهران و س��ایر 
ش��رکت های مرتبط منتش��ر کرده ان��د، مطالعه 
کنید. برای تهیه ی مجموعه ی انتشارات در این 
زمینه، به س��ایت اینترنتی شرکت اطالع رسانی 
 www.eshop.sena.ir و خدمات بورس به نش��انی

مراجعه کنید.

با متخصصان برنامه ریزی مالی و سرمایه گذاری . 5
و کارگزاران مشورت کنید.

 س��ؤال: آی��ا کارگ��زار ی��ا نماین��ده ی صندوق 
سرمایه گذاری، می تواند منبعی مناسب برای کسب 

اطالعات باشد.
جواب: بله، آنها می توانند در ارائه اطالعات به شما 
کمک کرده و درصورت لزوم، درباره این اطالعات 

به شما توضیح دهند.

توصیه: به امیدنامه و گزارش های سالیانه ی شرکت توجه کنید.
گزارش های س��الیانه، دربرگیرنده ی اطالعات کافی برای سرمایه گذاران است تا آنها بتوانند با 
استفاده از این اطالعات، در مجمع سالیانه ی شرکت سؤاالت مهمی را از مدیران ارشد و مدیرعامل 
ش��رکت بپرس��ند. همچنین، افرادی که قصد خرید س��هام یک ش��رکت را دارند، با مطالعه ی 

گزارش های سالیانه ی شرکت می توانند ارزیابی مناسبی از وضعیت آن شرکت داشته باشند.
امیدنامه ی شرکت، حاوی اطالعات بسیار مهمی همچون فعالیت های تجاری، سهامداران عمده، 
وضعیت مالی و مدیران کلیدی ش��رکت اس��ت و شما با مطالعه ی دقیق این اطالعات، می توانید 

درخصوص سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در شرکت، تصمیم گیری کنید.
امیدنامه ی صندوق های س��رمایه گذاری مش��ترک نیز اطالعات مهمی را درباره ی مدیر و امین 
صندوق، اهداف سرمایه گذاری، راهبردها و سایر اطالعات جزئی و دقیق، در اختیار سرمایه گذاران 
قرار می دهد. در این اطالعیه ها، همچنین چگونگی عملکرد گذشته ی صندوق، نرخ کارمزدها و 

هزینه ها و سرمایه گذاران مرتبط با صندوق درج شده است.
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فصل ششم
حقوق خود را بشناسید

طری��ق  از  ش��هروندان  س��رمایه گذاری های 
قراردادهای��ی اس��ت ک��ه بی��ن طرفی��ن یک 
فعالیت منعقد می گردد. نکت��ه ی قابل توجه 
این ک��ه، طرفین هر ق��رارداد مطاب��ق قانون 
دارای حقوقی هس��تند که هر یک موظفند از 
آن آگاهی داش��ته باشند. ش��ما نیز به عنوان 
یک س��رمایه گذار از حقوقی برخوردارید که 
این حقوق پش��توانه ی قانون��ی دارند. لذا باید 
حقوق خود را به طور کامل بشناسید و همواره 

از آن استفاده کنید.
سؤاالت و جواب هایی که در ادامه مطرح شده 
است تا حدودی، در امر سرمایه گذاری، شما را 
با حقوقتان و نحوه ی پی گیری آن آشنا می کند.

 س��ؤال: حق��وق من به عنوان س��رمایه گذار 
چیست؟

جواب: شما حق دارید درمورد شرکتی که سهامدار 
آن هستید, اطالعات صحیح دریافت کنید. نباید 
اهمی��ت اطالع��ات را در نح��وه ی تصمیم گیری 
ب��رای س��رمایه گذاری در یک ش��رکت، نادیده 
بگیرید. ش��ما به عنوان س��هامدار همچنین حق 
دارید درباره ی وضعیت شرکت اظهارنظر کرده 

و شکایت های خود را مطرح کنید.

 س��ؤال: حق��وق من به عنوان یک مش��تری 
چیست؟

جواب: ش��ما ب��ه عنوان ی��ک مش��تری، باید 
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از محص��والت و خدم��ات مناس��ب بهره مند 
ش��وید. همچنین ش��ما می توانید کارگ��زار یا 
نماین��ده ی صندوق را خودت��ان انتخاب کنید. 
شما مس��تحق دریافت خدمات خوب و رفتار 
توأم با احترام، قانونی و منصفانه هستید. اگر از 
خدمات ارائه شده توسط کارگزار یا نماینده ی 
صندوق س��رمایه گذاری خود راضی نیس��تید، 
می توانی��د به افراد شایس��ته تر مراجعه کنید. 
شما همچنین حق دارید که هزینه های مربوط 
به س��رمایه گذاری خود را بدانید و به عالوه در 
م��ورد نحوه و مراحل تنظیم ش��کایت آگاهی 

داشته باشید.

 س��ؤال: آیا می توانم ش��کایت خ��ود را نزد 
نهادهای قانون گذار مطرح کنم؟

ش��کایت  می توانی��د  ش��ما  بل��ه،  ج��واب: 
خود را علیه ش��رکت های پذیرفته ش��ده 
کارگ��زاری،  ش��رکت های  ب��ورس،  در 
مش��ترک  س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 
و س��ایر نهادهای��ی ک��ه مجوز خ��ود را از 
س��ازمان بورس گرفته اند، به این سازمان 

تس��لیم کنید.
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توصیه: مراقب باشید فریب نخورید.
افراد سودجو، همواره به دنبال سرمایه گذاران ناآگاه هستند. این افراد، با وعده ی 
کسب ثروت کالن، افراد ناآگاه را فریب می دهند و از آنها کاله برداری می کنند.

به طور کلی، از پذیرفتن برنامه های س��رمایه گذاری که مش��خصات زیر را دارند 
بپرهیزید:

برنام��ه ی ارائه ش��ده، به قدری خ��وب و جذاب به نظر می رس��د که باور کردن . 1
آن مش��کل است! از پذیرفتن پیش��نهادهایی که در آنها از فرمول های مخفیانه 
و مرموز برای کس��ب ثروت های کالن و اس��تفاده از فرصت های طالیی صحبت 

شده است خودداری کنید.)مثل شرکت های هرمی(
برنامه ی س��رمایه گذاری طوری است که در ازای ریس��ک کم، بازده بسیار باال . 2

پیشنهاد می کند. به خاطر داشته باشید که همواره، باید رابطه ی معقول و منطقی 
بین ریسک و بازده یک سرمایه گذاری وجود داشته باشد.

برنامه ای که ادعا می کند فرصت اس��تثنایی اس��ت و تنها یک بار اتفاق می افتد! . 3
فرصت های خ��وب و قانونی برای س��رمایه گذاری، هیچگاه به س��رعت از بین 

نمی روند.
برنامه هایی که درخواس��ت واریز سریع پول دارند! فرصت های سرمایه گذاری . 4

قانونی، اگرچه ممکن اس��ت محدودیت زمانی داش��ته باشند، اما هیچگاه شما را 
مجبور به واریز کردن سریع پول نمی کنند.

اگر با موارد فوق که به نظر، غیرعادی و فوق العاده می رس��ند، مواجه شدید، اول 
درمورد آن به طور کامل تحقیق کنید و س��پس، در این باره با س��ازمان بورس یا 

سایر نهادهای معتبر مشورت کنید.
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یکی از مراحل اساسی در هر سرمایه گذاری، 
نظارت و کنترل است. نظارت و کنترل بر 
هر فعالیتی موجب می شود تا انسان نقاط 
ضعف و قوت آن فعالیت را تشخیص دهد 
و در زمان مناس��ب ضعف ه��ا را برطرف 
نم��وده بر نق��اط قوت بیفزای��د. نظارت و 
کنترل ش��ما بر عملکرد س��رمایه گذاری 
خود نیز بسیار ضروری است؛ زیرا با این 
کار می توانید، در صورت لزوم، شیوه ها و 
راهبرده��ای خود را ع��وض کنید و بازده 
خ��ود را افزای��ش دهی��د و ی��ا از ضرر و 
زیان بیشتر جلوگیری نمائید. بکارگیری 
م��واردی ک��ه در ادام��ه مط��رح می ش��ود 

می تواند ش��ما را در ام��ر نظارت و کنترل 
بر سرمایه گذاری هایتان یاری نماید.

  س��ؤال: چگونه سرمایه گذاری خود را 
زیرنظر بگیرم؟

کنت��رل  ب��رای  راه  آس��ان ترین  ج��واب: 
و نظ��ارت ب��ر عملک��رد س��رمایه گذاری، 
مطالعه ی اطالعات مالی ش��رکت و س��ایر 
مستنداتی است که شما به عنوان سهامدار، 
ب��ه آن دسترس��ی داری��د. ای��ن اطالعات 
ازطری��ق س��ایت ش��رکت ب��ورس اوراق 
 ،)www.irbourse.com( ته��ران  به��ادار 
س��ازمان ب��ورس )www.seo.ir(، ش��بکه ی 

فصل هفتم
سرمایه گذاری خود را به دقت زیرنظر بگیرید

یم
اش

اه ب
 آگ

ذار
ه گ

مای
سر

ک 
ه ی

گون
چ

وپا
ن ن

ارا
ذ

ه گ
مای

سر
ی 

را
ل ب

داو
 مت

ت
ؤاال

س

29

http://abcbourse.ir/


کدال )www.codal.ir(، ش��رکت مدیریت 
 )www.tsetmc.com( فناوری بورس تهران
و پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه ی ایران 
شماس��ت.  دس��ترس  در   )www.sena.ir(
تبلیغ��ات در رادیو و تلویزیون، روزنامه ها 
و نش��ریات اقتصادی و س��ایر سایت های 
معتبر اینترنتی، منابعی هس��تند که ش��ما 

ب��ا اس��تفاده از آنه��ا، می توانی��د اطالعات 
موردنیاز به منظور کنترل س��رمایه گذاری 

خود را به دست آورید.
بهتر است تنها به این شیوه ها اکتفا نکنید 
و با ش��رکت در مجمع عمومی س��الیانه ی 
ش��رکتی ک��ه س��هام آن را خریده اید، از 

نزدیک با وضعیت شرکت آشنا شوید.

چک لیست یک سرمایه گذار هوشمند
آیا برای س��رمایه گذاری آماده اید؟ اطمینان حاصل کنید که گام های زیر را پشت 

سر گذاشته اید.

آیا اهداف بلندمدت مالی خود را مشخص کرده اید؟. 1
آیا اهداف س��رمایه گذاری، محدودیت ها و ریس��ک های مرتبط با آن را تجزیه . 2

و تحلیل کرده اید؟
آیا همه ی فرصت های بالقوه ی س��رمایه گذاری )خرید س��هام، اوراق مشارکت، . 3

صندوق سرمایه گذاری و...( را به طور دقیق بررسی کرده اید؟
آیا با یک متخصص و مشاور مالی معتبر و مورد اعتماد مشورت کرده اید؟. 4
آی��ا پوش��ه ی مش��خصی ب��رای نگه��داری کلی��ه ی اس��ناد و م��دارک مرتبط با . 5

سرمایه گذاری خود آماده کرده اید؟
آیا از حقوق خود به عنوان یک سرمایه گذار، آگاه هستید؟. 6
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  سؤال: اگر سرمایه گذاری من وضعیت 
قاب��ل قبول��ی نداش��ت، چ��ه کار می توانم 

بکنم؟
جواب: توجه داشته باشید که پیروی از یک 
برنامه ی سرمایه گذارِی غیرقابل انعطاف 
و ثاب��ت در ی��ک دوره ی زمان��ی طوالنی، 
همواره برای شما س��ودآور نخواهد بود. 
در برخی موارد، درصورت رضایت بخش 
الزم  س��رمایه گذاری،  عملک��رد  نب��ودن 
اس��ت برنام��ه ی س��رمایه گذاری خود را 
تغییر دهید. البته به خاطر داش��ته باش��ید 
که هنگام تغییر برنامه، الزم اس��ت اصول 

اولیه ی سرمایه گذاری را رعایت کنید.
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  درباره ما
ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات بورس )SIDSco( وابسته به سازمان بورس و اوراق 
بهادار، با هدف توسعه آموزش عمومی، فرهنگ سازی و اطالع رسانی در حوزه بازار 
س��رمایه، فعالیت خود را از س��ال 1383 آغاز نموده اس��ت. انتشار کتب، نشریات و 
لوح های فش��رده آموزش��ی مرتبط با بورس و بازار س��رمایه، برگزاری همایش ها، 
س��مینارها، دوره های آموزش��ی و بازدیدهای بین المللی از بازارهای س��رمایه سایر 
کش��ورها، از اقداماتی اس��ت که این شرکت تاکنون در راس��تای دستیابی به اهداف 

تعیین شده انجام داده است. 
چ��اپ کتب متنوعی همچ��ون خودآموز بورس، ب��ورس در 20 دقیق��ه، الفبای بازار 
سرمایه، همه چیز درباره سهام، مجموعه قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار، بورس، 
س��هام و نحوه قیمت گذاری سهام، انتشار لوح های فشرده اطالعات مالی شرکت ها 
و...، ازجمله محصوالت ش��رکت اطالع رسانی و خدمات بورس به شمار می رود. این 
شرکت همچنین با رویکردی جدید و با هدف آموزش کودکان و نوجوانان با مفاهیم 
س��رمایه گذاری و مش��ارکت در فعالیت های مؤثر اقتصادی، نخستین بار در کشور 
مجموعه ده جلدی سکه های کوچک، آرزوهای بزرگ را در سال جاری منتشر کرده 
اس��ت. این مجموعه، ش��امل 10 عنوان کتاب داستانی است که در هر کتاب، کودک 
بطور غیرمستقیم با یکی از مفاهیم مرتبط با سرمایه گذاری آشنا می شود. همچنین، 
چاپ مجموعه های آموزشی دیگر متناسب با گروه های سنی باالتر نیز از برنامه های 
ش��رکت اس��ت که به یاری خداوند، بزودی جامه عمل خواهد پوشید. در عین حال، 
شکی نیست که ما در آغاز مسیری طوالنی قرار داریم و در این مسیر، بدون تردید 
نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما بیش از هرچیز، برای ما سازنده و راهگشا 

خواهد بود. منتظر راهنمایی های شما هستیم.
برای کسب اطالعات بیشتر و سفارش سایر کتب و جزوه های آموزشی حوزه بازار 

سرمایه، به وب سایت www.eshop.sena.ir مراجعه کنید.
شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس
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