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  در این مقاله می آموزیم:
ü  قسمت گذشته 25مروري بر 
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٢ 

  قسمت قبل 25خالصه 

و قانونی است که در در ابتدا به این موضوع اشاره کردیم که بورس اوراق بهادار بازاري رسمی 
  و فروش می شود.هاي معتبر خرید آن، سهام شرکت

همچنین به تاریخچه پیداش بورس اشاره کردیم که اولین بورس اوراق بهادار در قرن هفدهم 
هجري شمسی  بورس اوراق  1346میالدي در شهر آمستردام در کشور هلند پدید آمد و  در سال  

  بهادار در کشور ایران متولد شد.

  

  : یت اساسی بورس اوراق بهادار شاملسه مز

  سرمایه در مقابل تورمحفظ  •
  قابلیت تبدیل سریع به پول نقد(قابلیت نقد شوندگی)  •
  برخورداري از حمایت هاي قانونی •

  در قسمت هاي گذشته تشریح شد. 

نق به رشد و رو ،بر داردگذاران دربراي  سرمایهاین مطلب مهم که بورس عالوه بر مزایایی که به 
اغلب  ه در بورسچرا که شرکت هاي پذیرفته شد دي کشور نیز کمک می کند اشاره شد؛اقتصا

ان با خرید سهام این شرکت ها در واقع به گذارسرمایهتصادي کشور هستند و بنگاه هاي بزرگ اق
  کنند.ي کشور کمک میتصادع مالی شرکت و در نتیجه به رشد اقتأمین مناب

  

http://www.mtaghinejad.ir


 داراي لینک هستند دارزیرخطآبی رنگ و مطالب              قسمت قبل 25خالصه  – 26 قسمت
 

  به آنها اشاره شد:ي و نکات اساسی آن که  پیش تر به آنها گذارسرمایهریسک و بازده 

ري خود پذیرا دارند، ابتدا باید میزان ریسک افرادي که قصد ورود به بورس .1
ا پیدا گذاري رین اساس گزینه مناسب براي سرمایهرا ارزیابی کنند و بر ا

  کنند.

 وش توانند به خرید و فره تمایل به پذیرش ریسک ندارند میکه به هیج وج مثال کسانی
د می پذیري بیشتري دارنراق مشارکت بپردازند و کسانیکه قدرت ریسکواوراق اجاره یا ا

  گذاري کنند.خرید و فروش سهام در بورس سرمایهد با نتوان

  بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد   .2

ک کنند انتظار بازدهی بیشتري دارند و افرادي که کمتر ریسبیشتر ریسک مییعنی افرادي که 
ریسک نیز  به بازده پاداشنتظار بازدهی باالیی داشته باشند.دقیقا به همین دلیل کنند نباید امی

  شود.گفته می

  شودبینی و واقعیت ناشی مین پیشریسک از تفاوت بی .3

یسکی رتر و به واقعیت نزدیک تر باشد میزان قیقد  گذارسرمایهبه همین دلیل هرچه پیش بینی 
  شود کمتر است.که متحمل می

بینی صحیح نیز یک راه حل اساسی وجود دارد وآن هم استفاده  از اطالعات جامع، پیشبراي 
  ها است.گیريدقیق و به روز در تصمیم
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۴ 

  س از توضیح مفاهیم  اساسی  به سراغ این سؤال رفتیم:پ

  گذاري در بورس باید چه کنند؟اي سرمایهافراد بر

  به عبارتی دیگر دروازه ي ورود به بورس کجاست؟

گذاري در بورس لزومی ندارد به تاالر بورس مراجعه براي سرمایه جا اشاره شد که افراددر این
بلکه کافیست به یکی از شرکت هاي معتبرکارگزاري در سراسر کشور مراجعه کرده و در  کنند؛

  کد سهامداري دریافت کنند. ،اولین گام

به خرید و فروش سهام اقدام  زیر  نسبتپس ازاین مرحله افراد می توانند با هریک از چهار روش 
  کنند:

  مراجعه حضوري به کارگزاري و تکمیل فرم خرید یا فروش •
  ارائه سفارش به صورت تلفنی  •
  ارائه سفارش به صورت اینترنتی •
  معامالت آنالین سهام •

قبل  هايروش قبل اشاره کردیم  که در روش و سه آنالینبه تفاوت بین روش  هاي قبلقستدر 
ي با توجه به در اطالعات مربوط به خرید و فروش شامل قیمت و حجم و ... توسط کارگزار

گذار خودش به روش سرمایهگذار وارد سامانه سازمان بورس می شد اما در این خواست به سرمایه
براین سرعت معاماالت به طور قابل توجهی کند، بنات را وارد سامانه میطور مستقیم این اطالعا

تواند از ت مییوتر متصل به اینترنتنها با استفاده از یک کامپ گذارسرمایهیش یافته و از طرفی افزا
  ند.ي کگذارسرمایهسراسر کشور ویا حتی خارج از کشور نیز به طور مستقیم به در بورس 

  

http://www.mtaghinejad.ir


 داراي لینک هستند دارزیرخطآبی رنگ و مطالب              قسمت قبل 25خالصه  – 26 قسمت
 

  اما در برنامه هاي آینده قصد داریم به چه موضاعاتی بپردازیم؟

دهد ریسک افراد مختلف را نشان میپذیري که قابلیت پذیرش یسکبا توجه به نمودار درجه ي ر
این  .بپردازد يگذارسرمایهو اینکه گفتیم هر فرد با هر میزان از ریسک پذیري می تواند دربورس به 

نتیجه حاصل شد که افراد فاقد تمایل به ریسک پذیري می توانند به خرید و فروش اوراق مشارکت 
در  يگذارسرمایهتوانند به پذیري کمتري دارند میریسکند، افرادي که و اوراق اجاره بپرداز

یم قري بیشتر می توانند به طور مستي مشغول شوند و افراد با ریسک پذیگذارسرمایهصندوق هاي 
سهام خرید و فروش  کنند و اما افرادي ریسک پذیري باالیی دارند می توانند به خرید و فروش 

  بازار بورس بپردازند.قرارداد هاي آتی در 

  

ي  یا به عبارتی ابزار هاي گذارسرمایهدر برنامه هاي آتی سعی داریم تا هر یک از این ابزار هاي 
  مالی را معرفی نماییم. 

  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت

  

  

   مرجان انیسی                            محسن تقی نژاد نگارنده:

  


