
ایران بورس در گذاری سرمایه های یادداشت

بورسی های تجربه

: مقدمه

خود آرام آرام و برد می پی ها بازار این در خشونت و رحمی بی به مدتی از پس کند می کار به شروع مالی بازار هر یا و بورس بازار در کس هر
چه و حقیقی چه گذاری سرمایه هیچ . است آن سوی و سمت با همراهی و آن ،شناخت بازار این در دوام و کار ادامه شرط ، دهد می وفق آن با را

، روند با جدال نوعی به و کند حرکت بزرگ چرخ این با همگام است مجبور خواه نا خواه و ندارد را بازار این در جهت تغییر توان حقوقی
.آورد دوام و پرداخت فعالیت به آن در بتوان تا شناخت بیشتر را بازار این باید پس .است شکست به محکوم

بررسی مورد شخصی تجربه اساس بر را ایران بورس بازار در معامالت خصوص در مهم نکته چند خالصه بصورت کرد خواهیم سعی متن این در
.دهیم قررا

نظر مد را گروهی یا شخص هیچ و است بازار این در فعالیت سال چند از آزاد برداشت و است شخصی تجربه از متن این موارد کلیه : نکته
.ندارد

: بورس تعریف

. دهید می را خاص محصول یک قیمت در رشد امکان که کند می قانع را شما ، رسد می شما گوش به که اخباری مجموعه و شما حس کنید فرض
میزان . داشتید را آن گروه هم محصوالت یا و محصول آن از تولیدی کارگاه یا کارخانه یک کاش که گوید می شما به شما حس این ادامه در

آنرا شما که شرکتهایی از یکی فعالیت توانید می شما کار این برای . دهد نمی را کارحانه این احداث اجازه شما به شما زمان و شما سرمایه
آن اختیار در را خود سرمایه نوعی به شما کار این با .کنید خریداری را شرکت آن سهام از بخشی و بگیرید نظر زیر را اید کرده ارزیابی مناسب
ایران بورس بازار در گذشته سالهای در دالر با مرتبط شرکتهای سهام نجومی رشد آن نمونه .برید می بهره آن منافع از و اید داده قرار صنعت
.دهید تشخصی را آن مسیر و کنید حس مرور به را شرایط آن باید که دارد مراحلی خود انتخاب این البته .است

قصد شما وقتی هم واقعیت در که است آن در گذاری سرمایه شرط اولین ، کنید می خرید انرا سهام که شرکتی مدیران شرافت مثال بعنوان
و کرد خواهید او با شراکت به اقدام آن از پس و میکنید حاصل اطمینان شخص آن قولی خوش و خوشنامی از ابتدا ، دارید را شخصی با شراکت
شانس ، کند تضمین را آن سفیدی و قرمز تواند می هندوانه خرید که اندازه همان به ، کنید خرید را شناسید نمی که شرکتی شما صورتیکه در

! داشت خواهید موفقیت

اول از که منطقی طبق شما است قرار زیرا باشید داشته را دقت بیشترین ، کنید وارد آن در را خود سرمایه دارید قصد که صنعتی انتخاب در پس
باید شما ! کنید بازی سرمایه دیگر شریک یک با دیگر هفته و شرکت این با امروز ندارید قصد و اید نموده خرید به اقدام ، اید کرده آنرا فکر
.باشید داشته را آن با ماندن توان ، بازار نوسانی های مثبت و منفی در که کنید خرید را شرکتی سهام
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در ، آینده هفته و هفته این در آنها سرمایه حتی و کنند می خرید ماهانه و هفتگی که دارند وجود ای عده ، گذاری سرمایه نوع این برابر در
آنرا از زیادی بخش ولی باشند سود در هفته چند شاید و برد نخواهند را اصلی سود آنها که است داده نشان من تجربه .است متفاوتی شرکتهای

.داد خواهند دست از کم مدت یک در

: بورس در گذاری سرمایه قصد

اگر و خواهد می بزرگی دل که است بزرگی بازار ، بازار این.باشید راست رو خودتان با باید ابتدا ، دارید را بورس در گذرای سرمایه قصد اگر   
بازار این ، شود می خرد اعصابتان ها زیان از و برید می لذت ها سود از و کنید می را خود روزانه سود یا و زیان فکر روز هر کتاب و حساب با

یا و کارگاه شما کنید فرض .داد خواهید دست از را سالمتیتان شاید و اعصاب ولی کنید کسب سود شاید و بود خواهد سنگین شما برای
خواهید خوبی فروش شما که است روزی امروز که دارید هراس ، شوید خود کار محل وارد خواهید می که صبح روز هر و دارید فروشگاهی
شما برای کار این .شد خواهد آور عذاب شما برای کار سر رفتن روز هر عماًل که شود می زیاد آنقدر شما استرس . کرد خواهید زیان یا و داشت
برایتان یا و ببرید لذت یا آن در بودن از روز هر که است مناسب شما برای کاری و شغل . کنید عوض را شغلتان باید و نیست عذاب از غیر
.هراس و استرس نه و بیاورد تفاوتی بی حداقل

در ، دارید را بازار در ماندن قصد و دهد می دست شما به حد بی نگرانی روز هر در بازار افت از و شادی روز هر در بازار رشد دیدن از اگر پس
.شوید جدا بازار این از روز یک باید وگرنه بیاورید دوام تا کنید نظر تجدید ، بازار به خود نگرش نوع

یک شناخت ، آن الزمه و کرد خواهد کمک شما به مناسب زمان در گیری تصمیم و تفکر ولی باشید حساس خود سرمایه به نسبت کنید سعی
روی به علم از ای دریچه که یافت خواهد افزایش حدی به شما اقتصادی علم ، بشناسید را صنایع اگر .آنهاست معایب و مزایا و ها صنعت یک
.برد خواهید بهره آن از عمر پایان تا که شد خواهد باز شما

.ببرید باال اقتصاد و صنایع شناخت با بورس بازار در را خود علم روز هر ، اقتصادی فعالیت بر عالوه کنید سعی پس

: سهام خرید زمان

دست از نگران پس.داد خواهد ادامه خود فعالیت به نیز شما و من از پس سالهای تا و است کرده کار به شروع 1346 سال از ایران بورس بازار
دادن رخ حال در اقتصاد در بزرگی اتفاقات که خاص های موقعیت برخی در تنها .دارید زمان خرید برای همواره زیرا نباشید فرصتها همه رفتن
.باشید نداشته خرید برای تعجیل به نیازی ، سیاست و اقتصاد در یکنواختی زمان در ولی دارید سریع العمل عکس به نیاز شما ، است

در بنیادی تحلیل یک حداقل و کنید مطالعه را کتابهایی.بگیرید نظر تحت را بازار مدتی است بهتر ، دارید را سهام خرید قصد بار اولین برای اگر
. کنید مطالعه صنعت آن و شرکت آن خصوص

معامالت و ( نیست تحلیل به نیازی ) ببینید را شرکتها سهام قیمت افت و رشد های نمودار ، کنید گذاری سرمایه دارید قصد که صنایعی بین در
خواهد اتفاقاتی چه که بزنید حدس هم گاهی و شوید آشنا سهم اخالق و روش با و بگیرید نظر تحت ماه یک تا هفته یک حداقل را شرکت آن
. خیر یا است درست ها بینی پیش این که ببینید بعد و افتاد
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می و است آمده در صدایشان همه که است  زمانی ، زمان بهترین معمواًل و بمانید مناسب فرصت منتظر  ، شدید آشنا شرکتها آن با خوب وقتی
نظر مورد شرکت سهام توانید می که است زمانهایی از یکی زمان این .شد خارج بازار این از باید و نیست ماندن جای بازار این دیگر که گویند
تحلیل مطالعه خصوص در قبلی بندهای رعایت آن الزمه ولی است خوب بسیار خرید در جسارت البته . کنید خرید دلخواه قیمت با را خود
.است آینده در رشد از اطمینان و بنیادی

شما ، کند می بیشتری افت بار هر و کنید خرید به اقدام نوبت سه در و کنید تقسیم بخش چند به را خود خرید ، هستید کاری محافظه آدم اگر
.کنید خرید را خود سرمایه از دیگری بخش نیز

:  بزرگ درس

ضرر حد اصطالح به ، کرد نزول ، رفت نخواهد پایینتر قیمت آن از شما سهام قیمت اید کرده تحلیل که خاصی عدد از شما خرید متوسط اگر 
درس شما به تجربه این . شوید خارج بازار از زیان قبول با باید و است بوده اشتباه شما تحلیل که کنید قبول باید شما و است شده فعال شما
و شما زدن حرف که بگیرید یاد و بردارید دست گانه بچه های تحلیل و پردازی رویا از و کنید مطالعه درست بگیرید یاد که دهد می بزرگی
خرج شما برای ، پشتوانه بدون و حساب بی حرف بگیرید یاد تا کنید اصالح را فکرتان و داشت خواهد هزینه پایتان هم شما کردن فکر حتی
.داشت خواهد

، بگیرید یاد وقتی ولی کند مواجه زیان با را شما نوبت چند شاید کار این . کنید خرید مناسب زمان در و کنید تحلیل درست که بگیرید یاد پس
.کرد خواهید را هایتان زیان جبران

دارد ادامه ..... 

اول بخش پایان
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