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  در این مقاله می آموزیم:
ü ي گذارتوانیم در بورس سرمایهاگر هیچ تخصصی در بورس نداریم باز هم می

 ؟کنیم
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٢ 

  اي ها است؟آیا  بورس فقط جاي حرفه

م امکان ه گریزریسککنند یا براي افراد  گذاريسرمایهدر  بورس  پذیرریسکآیا فقط افراد 
  وجود دارد؟ گذاريسرمایه

توانند  ایلی به ریسک ندارند میتوان گفت افرادي که به هیچ عنوان تمبراي پاسخ به این سوال می
اوراق مشارکت یا اوراق اجاره خریداري کنند چون داراي سود تضمین شده است وافرادي که 

 را به مورد اول گذاريهاي سرمایهگذاري در صندوقسرمایهاغلب  بیشتري دارند پذیريریسک
 دهی بیشتري براي آنها به وجودها قابلیت بازگذاري در این صندوقسرمایهترجیح می دهند چون 

  آورد.می

قیما سهام ن مستدهند خودشاپذیرتر هستند ترجیح میریسکدوگروه قبلی  گذارانی که ازسرمایه
دهند در صورت پذیرش این ریسک سود بیشتري ؛ چون احتمال میري کنندها را خریداشرکت

آتی  يتوانند در قراردادهاپذیر هستند میریسکنهایت در نهایت افرادي که بی بدست بیاورند و
  کنند. گذاريسرمایه

  نند.ک گذاريسرمایهي می توانند در بورس پذیرریسکبنابراین همه افراد در سطوح مختلف 
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  بعدي این است آیا بورس فقط براي افراد متخصص است؟ سئوال

ارکت توانند با خرید اوراق مشکمترین تخصص هم میا توان گفت افراد بدر پاسخ به این سوال می
، وارد بورس که سود ثابتی دارند گذاريسرمایههاي در صندوق گذاريسرمایهیا اوراق اجاره یا 

  .شوند

براي  ،هایی که عملکرد بهتري دارندتوانند از بین صندوقمی افرادي که تخصص بیشتري دارند
  انتخاب کنند.  گذاريسرمایه

ستفاده اآتی هايقرارداد افراد بسیار متخصص می توانند در کنار سایر گزینه هاي مورد اشاره از
س ر بورتوانند دافراد می اي نیست و همهراد متخصص و حرفهبنابراین بورس فقط براي اف کنند.

  .شرکت کنند

گذاري و هاي سرمایههاي بعدي در مورد اوراق اجاره،اوراق مشارکت، صندوقدر قسمت
 قراردادهاي آتی مفصل توضیح خواهیم داد.

  

  :)هاي بعدي ما را همراهی کنید قسمتدر 

  
     الناز رضایی                   محسن تقی نژاد نگارنده:

                 


