
 داراي لینک هستند دارآبی رنگ و زیرخطمطالب           معرفی بورس به عنوان یک بازار – 3قسمت 
 

  در این مقاله می آموزیم:
ü شوند؟هایی معامله میها کدامند و در بورس چه نوع داراییانواع دارایی  
ü  وارد بورس شد؟ هم شود با پول کمآیا می 
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٢ 

  مفهوم بورس به عنوان یک بازار

  ایجاد کنند.  بازارشده تا مردم محل هایی به عنوان  باعثهاي مختلف انواع نیاز

 قیا از طری مستقیما را هایی است که در آن خریداران و فروشندگان محصوالتشانبازار محل
  کنند.خرید فروش می واسطه

  
ا بازار ب یک شبکه اطالعاتی گسترده است و یک بازار پیشرفته باهم یک بازار است ولی  بورس

  ي بسیاري دارد که در قسمت بعد به آن اشاره خواهیم کرد.هاهاي سنتی تفاوت

  خرید و فروش می شود دو دسته اند: ي سنتیهایی که در بازارهادارایی

 خودرو، :ي فیزیکی دارند مانندهایی که جنبه: دارایی هاي فیزیکی (واقعی)داراییالف: 
  ... طال و

شود پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین میهایی که به یی: دارا (مالی) هاي کاغذيدارایی ب:
  ، اوراق مشارکت یا ...سند: مانند
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   گیرد؟ها مورد معامله قرار مین داراییسوال اینجاست که در بورس کدام یک از ای

  .دشونیهاي فیزیکی و کاغذي) معامله مبازار هر دو نوع دارایی (دارایی در بورس به عنوان یک

ü نامیده  بورس اوراق بهادارد شوفروش میهاي مالی خرید و بورسی که در آن دارایی
   .شودمی
ü ه گفت بورس کاالد شویا کاال خرید و فروش می هاي واقعیبورسی که در آن دارایی

  شود .می
ü  هاي انرژي هم وجود دارد که در حامل بورس انرژيالبته یک بازار دیگر تحت عنوان

 شود.برق یا ... خرید و فروش میمانند 
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۴ 

  توان وارد بورس شد؟آیا با پول کم هم می

ها با نها و سازمامانند شرکت حقوقیبیشتر معامالت توسط اشخاص  و انرژي بورس کاالدر 
  گیرد.باال انجام می هاي بسیاررقم

(صد غ کمبا مبال حتیهستند که  حقیقیاشخاص  ،گذارانبهادار بیشتر سرمایه وراقدر بخش ا
  نیز قابل انجام است. هزار تومان)

فراد که ا گذاریمبهادار می راقبیشتر تمرکز خود را در بخش بورس او در نتیجه در ادامه مقاالت
  دهد.گذاري پوشش میبیشتري را براي سرمایه

مایه رمهم نیست که چه مقدار پس انداز دارید مهم این است که با اندك مبلغ هم بتوانید یک س
 آور داشته باشید.ي قانونی و سودگذار

 

  هاي بعدي همراه ما باشید! :)قسمتدر 

  

  

  
     الناز رضایی                   محسن تقی نژاد نگارنده:
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