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  چرا بورس را براي سرمایه گذاري انتخاب کنیم؟قدم اول : 
بورس به عنوان بازاري مالی و اجتماعی براي سرمایه گذاري است که مشارکت 

آن از سایر بازارها آسان تر و قانونی تر است و به همین دلیل مورد توجه  در
  مردم در کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه قرار گرفته است.

بازار  ,در این بازار هرکس با هرمیزان ریسک پذیري و با هر مقدار سرمایه
متناسب خود را هدف می گیرد و با بدست آوردن اطالعات شفاف و کسب 

به و استفاده از استراتژي هاي کارا به کسب سود می پردازد. خصوصیت تجر
  شفافی بازار از جمله خصوصیاتی است که در هر بازاري مشاهده نمی شود.

داخل بورس کامال مشخص بوده شرکت هاي  و اطالعات در بازار بورس فعالیت
می شود و این اطالعات با برگزاري هرچند وقت یکبار مجامع شرکت ها به روز 

و در دسترس عموم قرار می گیرد. لذا هیچگونه عدم قطعیتی در مورد فعالیتی 
که در بازار بورس انجام می شود وجود ندارد. براي مثال در بازارهاي سکه , ارز 
, موبایل و مسکن هیچ قانون خاصی براي ارائه اطالعات شفاف و صریح به 

ر راهی گذاشته است که زوایاي صاحبان سهم وجود ندارد و سرمایه گذار قدم د
 مبهم آن زیاد است.

شریک  ,همچنین با سرمایه گذاري در بورس ما خود را به عنوان یک سهامدار
  وند فعالیت هاي شرکت سهیم باشیم. یک شرکت کرده ایم و می توانیم در ر
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این باعث می شود عالوه بر کسب سود باعث رواج اقتصادي کشور نیز شده 
هر چه بازار بورس رواج بیشتري داشته باشد, اقتصاد کشور نیز باشیم چرا که 

بهبود می یابد. عالوه بر این به خاطر وجود امکان سود و ضرر در بازار سرمایه 
این اطمینان حاصل می شود که این فعالیت اقتصادي کامال از نظر شرعی 

  درست بوده و از حالل ترین کارها به حساب می آید.

نی است که شما با هر میزان سرمایه می توانید کار خود را بورس بهترین مکا
با مالکیت خویشتن آغاز کنید و به مرور زمان آن را افزایش دهید به طوري که 
برخی از افراد با پس انداز و بخشی از حقوق ماهیانه خود این کار را انجام می 

تن سرمایه دهند. به علت قانونمند بودن این بازار امکان تقلب و ازدست رف
تقریبا نزدیک به صفر است و سرمایه گذار با خیال راحت سرمایه خود را به 

  گردش در می آورد.

از دیگر مزایاي بازار بورس آن است که سرمایه گذار هر زمان که نیاز به 
برداشت پول خود داشته باشد با فروش سهام خود ظرف مدت چهار روز کاري 

  را دریافت می کند.فروش سهام مبلغ بدست آمده از 

باتوجه به پیشرفت فناوري و افزایش استفاده از اینترنت این امکان بوجود آمده 
است که افراد بدون نیاز به حضور در تاالر بورس و یا کارگزاري ها مبادرت به 
انجام معامله نمایند و از طریق اینترنت به خرید و فروش سهام هاي خود 
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ر مزایاي سرمایه گذاري در بورس می باشد که بپردازدند. این امکان از دیگ
  افراد بدون صرف وقت براي رفت و آمد می توانند به اشتغال بپردازند.

نیز  در این زمینه وجود اطالعات زیاد درمورد بازار بورس براي کسب اطالعات
از جمله مزایاي بازار بورس می باشد. در این بازار هر فردي که قصد شروع 

و فروش سهام دارد می تواند با مراجعه به سایت هاي اینترنتی  فعالیت و خرید
متفاوت و یا خرید کتاب هایی در این زمینه به کسب اطالعات و افزایش 
آگاهی بپردازد و با استفاده از آموزش درست بازدهی خود را در این بازار 

  افزایش دهد.

ی می باشد که سایر با توجه به مطالبی که گفته شد , بازار بورس داراي مزایای
مانند نقد شوندگی باال ,  مزایایی براي سرمایه گذارانبازار ها از آن بی بهره اند. 

مولد بودن فعالیت , کارکردن با هرمقدار سرمایه , امکان هرگونه ریسک , رواج 
کنترل نقدینگی ي جامعه مانند ای بریاقتصادي , وجود اطالعات شفاف و مزایا

ه استفاد ,د تولید نا خالص ملی و مهار تورمرش ,النه ثروتتوزیع عاد ,درجامعه
کمک به  و هدایت سرمایه هاي سرگردان ,از پس اندازهاي خرد وکوچک مردم

خوب است تا با توجه به مزایاي متعدد بازار بورس  .رشد صنعتی شدن کشور
یه همه افراد جامعه با هر اندازه سرمایه اي به این بازار وارد شوند و به سرما

  گذاري و استفاده از مزایاي این بازار در کسب سود بپردازند.
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در بعضی سایت ها و کتاب هاي در رابطه با  مورد موجود پیچیدگی هاي بی
بورس که به نحوه ورود به بورس و آموزش کار در بورس پرداخته اند باعث 
شده است تا عده اي از ورود به این بازار منصرف شوند اما باید گفت که به 
هیچ وجه اینگونه نبوده و هر کسی می تواند به سادگی به این بازار وارد شود , 

  هاي آن آشنا شود و به کسب سود و افزایش سرمایه بپردازد. با تکنیک

به همین دلیل بر آن شدیم تا با ارائه آموزشی ملموس و گویا که قابل استفاده 
براي هر قشري باشد به فرهنگ سازي در این زمینه بپردازیم و با افزایش 

و فروش و اطالعات عمومی دراین زمینه افراد را با نحوه ورود به بورس و خرید 
  استفاده از فرصت هاي بازار آشنا کنیم.

در این آموزش که در ده قدم طراحی شده است و هرهفته یک قدم آن در 
تا افراد مبتدي که قصد ورود سعی شده  قرار می گیرد در اختیار کاربران سایت

به بازار بورس را دارند به سادگی و با زبانی ملموس براي این کار آماده کنیم و 
آنها را با قوانین بازار بورس و نحوه خرید و فروش سهام آشنا کنیم. به همین 
دلیل می توانیم این نوید را به کاربران سایت و افرادي که از این قسمت 
استفاده می کنند بدهیم که با استفاده از این آموزش می توانند کار خود را در 

سایر قسمت هاي سایت به  بازار بورس شروع کنند و پس از آن بااستفاده از
  سمت حرفه اي شدن در این بازار قدم بردارند.
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  قدم هاي طراحی شده بدین شرح است:
  ؟را براي سرمایه گذاري انتخاب کنیم چرا بورس  -قدم اول

  انواع مختلف سرمایه گزاري در بورس و شرکت هاي سرمایه گزاري  -قدم دوم

  ساب در بورس (سرمایه گزاري مستقیم)انتخاب یک کارگزار و بازکردن ح -قدم سوم

  آشنایی با قوانین بورس براي خرید سهام (یک) -قدم چهارم

  آشنایی با قوانین بورس براي خرید سهام (دو)  -قدم پنجم

  آشنایی با قوانین بورس براي خرید سهام (سه) -قدم ششم

  راه هاي کسب سود در بورس  -قدم هفتم

  سهامروش هاي خرید و فروش  -قدم هشتم

  روش هاي انتخاب سهم مناسب براي خرید  (روش هاي تحلیل بازار) -قدم نهم

  تشکیل سبد سهام - قدم دهم

  

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

  

  
ژنرالی که جنگ را می برد پیش از شروع محاسبات زیادي انجام می  

انجام نمی  محاسبهکه جنگ را می بازد بیش از چند  دهد و ژنرالی 
دهد. محاسبات زیاد تضمین کننده پیروزي و محاسبات اندك تضمین 

 سان تزو                                                                  کننده شکست است.


