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  در این مقاله می آموزیم:
ü 1( گذاري در بورسشش اصل مهم سرمایه( 
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  گذاري در بورسشش اصل مهم سرمایه

خواهیم بعضی از اصول کلی که باید در هنگام خرید و فروش سهام مد نظر قرار در این قسمت می
  دهیم بیان کنیم: 

  گیري کنید، نه شایعاتساس اطالعات معتبر تصمیماصل اول: بر ا

رسی کنند که بعد از برگذاران هنگامی اقدام به خرید سهام یک شرکت میگفته بودیم سرمایه
بر قیمت سهام آن شرکت شامل عوامل محیطی، عوامل صنعت و عوامل درونی به  عوامل اثرگذار

این نتیجه برسند که قیمت سهم بیشتر از قیمت بازار آن است. طبیعتا بررسی همه جانبه عوامل اثرگذار 
گیري از اطالعات دقیق، جامع و معتبر است. به همان اندازه که استفاده از بر قیمت سهم نیازمند بهره

گذاران تاثیر مثبت دارد استفاده از اطالعات غیر معتبر و گیري سرمایهطالعات معتبر در تصمیما
دهد که گذاران را به خطر بیندازد. تجربه نشان میها می تواند منافع سرمایهگیريشایعات در تصمیم

ر این . بنابشودمیگذاران منتقل در فراز و فرود بازار سهام شایعات و اخبار نادرستی به سرمایه
غیر  اخبار و منابع گذاران براي کسب اطالعات به منابع رسمی اعتماد کنند و از توجه بهسرمایه

هاي اطالع رسانی پایگاه بورس به نشانی کنند. مراجعه به پایگاهرسمی خودداري 
 www.tsetmc.com و www.codal.ir تواند در ارائه اطالعات مهم و معتبر به می

  گذاران کمک کند. سرمایه

http://www.mtaghinejad.ir
http://www.tsetmc.com
http://www.codal.ir
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  گذاري کنیددر بورس سرمایه اصل دوم: با دید بلندمدت

گذاري با دید بلندمدت است. عملکرد بورس در دومین اصل در خرید و فروش سهام، سرمایه
گذارانی که با دید بلندمدت و البته آگاهانه وارد بازار سهام شدند نشان داده سرمایه هاي گذشتهسال

توانسته اند سود قابل قبولی از این بازار بدست بیاورد. همچنان براساس آمارها مجموعه بازدهی سهام 
وقات ادر بلندمدت از بازدهی بازارهایی مثل مسکن، ارز و طال بیشتر بوده گر چه ممکن است گاهی 
گذاران بازدهی کوتاه مدت این بازارها از بورس پیشی گرفته باشد. بنابراین هر اندازه دید سرمایه

شود. مطالعه تاریخچه گذاري کمتر میتر باشد به همان نسبت هم ریسک سرمایهبلندمدت
هداري هاي بزرگ معموالً با خرید و نگدهد که بازدهیگذاران موفق در دنیا هم نشان میسرمایه
نید و گذاري کآید.  پس با دید بلندمدت سرمایهدر افق زمانی بلندمدت بدست می ارزندهسهام 

اگر پس از بررسی و مطالعه کامل، به این اطمینان رسیدید که سهام ارزشمند را خریداري کردید، 
  نگران نوسانات مقطعی قیمت سهام خود نباشید.

  .تر بوده استبیشدر بورس نسبت به تورم و بانک  گذاريسرمایهطی بیست سال اخیر متوسط سود 



                www.mtaghinejad.ir 
 

۴ 

  

  رابطه بورس با دیگر بازارهاي مالی
اید که چرا در یک سالی بازار بورس، دریک سال دیگر بازار ارز، در تا به حال به این فکر کرده

  کند؟گذاران میسال دیگر بازار مسکن یا ... سودهاي خوبی نصیب سرمایه

ها در هاي رویایی سهمومان را به یاد داریم؛ یا بازدهیت 3300تا  900ما رشد به یکباره دالر از  همه
اي امروز نیز رکورد روزهاي قبلی تاالر شیشه"که اخبار با عنوان  92بورس اوراق بهادار طی سال 
ابقه سالن بیهزار واحدي ایستاد که از ابتداي تاسیس بورس تا به ا xخود را شکست و در ارتفاع 

  "بوده است؟

ا ها را از نظر بازدهی بآنخواهیم با ذکر آمار و نمودار به بررسی این چند بازار بپردازیم و حال می
  هاي اخیر با یکدیگر مقایسه کنیم:یکدیگر طی سال

 ه نقدینگی بو سکه،ارز،مسکن و...بازارهاي موازي هم هستند و اگر یک بازار خراب  بورس،طال 
  شود.یر بازار ها منتقل میبه سا

http://www.mtaghinejad.ir
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  هاي اخیردرصد تورم سال

  
  .باشدطبق اعالم بانک مرکزي می %180ساله اخیر حدودا  5تورم مرکب 

تومان خریدم. حال امروز همان خودکار 100 سال پیش یک عدد خودکار با قیمت  5فرض کنید من 
 5برابر شده و  تورم مرکب  2,8میخرم. تقسیم عدد دوم بر عدد اول یعنی قیمت خودکار  280را 

  .دهدرا نشان می %180ساله  برابر 

  کنیم:ساله بین بازارهاي مختلف را بررسی می 5حال در جدول زیر مقایسه 

 5,3(یعنی  رشد کرده است %430سال بیشترین بازدهی مربوط به شاخص بورس است که  5در این 
  برابر شده است)

هر  باشد که در نهایت سود مرکبمی 1395تا  1390هاي سال جدول زیر مقایسه بازده هر کدام از
  کدام حساب شده است:
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 گذاريسرمایهمیلیون تومان در هر کدام از بازارهاي مختلف  10،  90فرض کنید اول سال 

میلیون  28حداقل  94کردیم؛ با توجه  به تورم براي اینکه ارزش پولمان حفظ شود باید آخر سال می
  پولمان چقد خواهد شد؟ 94م. حال ببینم آخر سال داشته باشی

                میلیون 38:ارز     میلیون 43:طال   میلیون 53: بورس
  میلیون  21: بانک  میلیون   23:اوراق مشارکت      میلیون 28: مسکن

  
  

  هاي بعد باشید :)همراه ما در قسمت

  

     فاطمه نمازي                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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