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  در این مقاله می آموزیم:
ü رابطه بین ریسک و بازده چگونه است؟  
ü   تضمینی هم سود کرد؟ ،شود در بورسمیآیا 
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  مفهوم ریسک

میزان ر مبتنی ب بورسهاي ما در دانیم که تقریبا تمامی تصمیممیبا توجه به مطالب قبل حاال 
  باشد.ن با میزان بازده میاي آما و رابطه پذیرش ریسک

بازده بیشتري  کنیم قطعا انتظار ریسک . هرچه بیشتراي مستقیم استرابطه بین ریسک و بازده رابطه
  تري همراه خواهد بود.ش ریسک کمتر با کسب بازدهی پایینداشت و پذیر خواهیم

راي یک مورد بسیارمهم بخود و میزان ریسک پذیري خود  ذار ازگبنابراین شناخت سرمایه
  محسوب می شود. در بورس فعالیت وي

ü شود که پذیرش ریسک را ندارند توصیه نمی گذارانی که هنوز ظرفیتبه سرمایه :نکته
ا ی شاید خرید اوراق مشارکتمت سهام همواره در حال تغییر است. سهام بخرند چرا که قی

  د.تري باشمناسببراي این افراد گزینه  اوراق اجاره که درآمد تضمین شده ثابت دارند
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  مختلفی از میزان پذیرش ریسک باشد.هر فرد ممکن است در شرایط 

پذیرش ریسک نیست و ممکن  وز آمادهتوان سطحی معرفی کرد که فرد هنرا می 1سطح مثال 
  یز رضایت دهد.درصدي اوراق مشارکت ن 20است به سود 

درصد  20حالتی است که فرد که حاضر به پذیرش مقداري ریسک در حالی است که  2سطح 
  سود بیشتري نسبت به حالت قبل به دست آورد.

است و  هاي قبلحالت وقتی است که فرد حاضر به پذیرش ریسک قابل توجه نسبت به 3سطح 
  درصد است. 60حداقل انتظار مورد قبول او عددي مثل 

 و قرار داشتن در هر پذیريت که افراد با هر میزانی از ریسکامروزه شرایطی در بورس حاکم اس
  پذیري می توانند در بورس فعالیت کنند.سطح از ریسک

  خواهیم کردهاي آتی به آن اشاره وجود دارد که  در قسمت هاي زیادي براي کاهش ریسکروش

  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت
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