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 پیشگفتار

خود در  یهاپول یکردن را نگهدار یگذارهیسرما یحت ایانداز اکثر مردم تنها راه پس ر،یاخ چند سال نیتا هم

تورم بیش از حد و افزایش آگاهی  .نداشتندچندانی  ییآشنا یگذارهیسرما یهاروش ریبا سا و دانستندیبانک م

گذاری در بازارهای مختلف بیشتر شود و مردم برای حفظ ارزش پول و جامعه باعث شد گرایش به سمت سرمایه

 کسب سود به دنبال یافتن راهی برای تبدیل نقدینگی باشند.

نظیر این بازار باعث شد بیداران را به خود جلب کند. ردر چنین شرایطی، بورس توانست توجه بسیاری از سرمایه

وارد، لزوم آموزش را گذاران تازهسرمایه افزایششد ناگهان تقاضا برای دریافت کد بورسی بیشتر از همیشه شود و 

نقدشوندگی باال و ... . از این  ابلیتقهای مالیاتی گرفته تا بیشتر کرد. بازار بورس مزایای بسیاری دارد، از معافیت

هزار  500به مبالغ باال نیازی نیست. هر کسی با هر مقدار سرمایه )حداقل  اری در این بازارگذبرای سرمایه ،گذشته

 ها سهیم شود. در سود شرکت ،و متناسب با سرمایه خود گذاری کندتواند در بورس سرمایهتومان( می

های ابتدایی را با این حال، بورس مفاهیم و ابزارهای خاص خود را دارد و برای ورود به این بازار، الزم است آموزش

های آموزشی است. مقاالت و ویدئوهای آموزشی بسیاری نیز در نظر داشته باشید. بهترین گزینه شرکت در کالس

توانید اطالعات ابتدایی را به دست آورید. تاب نیز میاز طریق بآشگاه مشتریان در دسترس خواهد بود. در این ک

گذاری در بورس است و فعالیت در نهایت در نظر داشته باشید که آموزش راهکاری برای کاهش ریسک سرمایه

 آگاهانه در این بازار، احتمال کسب سود را افزایش خواهد داد. 
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 ست؟یچ بورس

 :ستیکه بازار چ میکن یادآوریبهتر است ابتدا  م،یبورس بپرداز حیکه به توض از آن قبل

و فروشنده  داریخر نی. هرگاه بردیگیو فروش صورت م دیکه در آن خر است یساده، بازار مکان فیتعر کیدر 

مورد معامله  یینوع دارا دو یطور کل شده است. در بازار به لیبازار تشک ردیصورت بگ یارابطه برقرار شود و معامله

 :ردیگیقرار م

 ساختمان و انواع کاال ن،ی: زمیکیزیف ییدارا 

 مانند سهام و  اوراق مشارکت یاسناد یهایی: دارایمال ییدارا 

 :میپردازیبورس م فیبه تعر م،یاز بازار دانست آن چهبا توجه به  حاال

 ی. کارکردهاشودیمحسوب م هیدر بازار سرما یاست که از جمله ارکان عمده و اساس یاافتهینهاد سازمان بورس

 :است ریآن به قرار ز یاصل

 سکیانتقال ر تیریمد 

 بازار تیشفاف 

 متیق کشف 

 یبازار رقابت جادیا 

 یاقتصاد یهاتیفعال یبرا ازیمورد ن هیسرما نیتام یکوچک برا یاندازهاو پس هاهیسرما یآورجمع 

 میتقس یدسته کل سهاساس بازار بورس به  نیو بر هم ردیگیمورد معامله قرار م یمختلف یبازار بورس، کاالها در

 :شودیم
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 یخود را عرضه و کاال یاز فروشندگان، کاال یادیاست که تعداد ز یکاال: بورس کاال، بازار متشکل و منسجم بورس

 نیدر ا .شودیارائه م دارانیتوسط کارشناسان آن بازار، به خر یگذارمتیو ق یکارشناس یهایمربوطه پس از بررس

 شودیآن معامله م که در ییرا با نام کاال. هر بورس ردیگیمورد معامله قرار م هیبورس معموال مواد خام و مواد اول

 .شودیم میو بازار ابزار مشتقه تقس یکیزفی بازار به خود کاال بورس …. مثال بورس نفت، بورس گندم وشناسندیم

 .ستیفعال ن رانینوع بورس در ا نی. البته اشودیبورس انجام م نیدر ا یخارج یهاو فروش پول دیارز: خر بورس

 .ردیگمی قرار معامله مورد. …مانند سهام، اوراق مشارکت و  ییهایینوع بورس دارا نیاوراق بهادار: در ا بورس

بورس اوراق  شود،یم لیتشک نیدر محل مع یو دائم یطور رسمه و فروش اوراق بهادار که ب دیبه بازار خر رانیا در

 .شودیبهادار گفته م

 م؟یبورس را انتخاب کن یگذارهیسرما یبرا چرا

حال از  نیکند. در ع مانبیرا نص یشتریکه سود ب هستیم؛ روشی یگذارهیسرماراهی برای  به دنبالما  همه

 م،یدهیکه مورد نظر قرار م ینکات گری. از دمیمطمئن باش میکنیم یگذارهیکه در آن سرما یبودن محل یقانون

به طور  نیاست. بنابرا هیسرما یسرعت و سهولت نقدشوندگ نظر،مورد  یگذارهیسرما دربارهاطالعات  تیشفاف

 :ما مهم است یبرا ریموارد ز ،یگذارهیکه در انتخاب روش سرما مییبگو میتوانیخالصه م

 یگذارهیسرما یهاروش رینسبت به سا شتریسود ب کسب 

 یگذارهیبودن روش سرما یاز قانون نانیاطم حصول 

 در بازار( تیاز بازار مورد نظر در هر زمان )وجود شفاف اطالع 

 و راحت عیسر ینقدشوندگ تیقابل 

کل جامعه از  یمندبه بهره شده، منجراست که عالوه بر پوشش اهداف ذکر یاز جمله موارد بورس

 .اشتغال اشاره کرد جادیبه ا توانیکه از آن جمله م شودیم زیانجام شده ن یهایگذارهیسرما
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 گذارانهیسرما یبورس برا دیفوا

 توانندیروش م دودر بورس به  گذرانهیکسب درآمد است. سرما گذارهیسرما کیهدف  نیتردرآمد: مهم جادی( االف

 :درآمد کسب کنند

 شان در بورس عرضه شده است، که سهام ییهاشرکت :هاشرکت تیاز فعال یناش یسود نقد پرداخت

 یگذارانهیسرما جهی. در نتکنندیم میسهامداران تقس نیاز فروش محصوالت خود را ب یاز سود ناش یبخش

به  انهیصورت سال سود به نی. اکنندیکسب درآمد م قیطر نیها را دارند، از اشرکت نیکه سهام ا

 .شودیسهامداران پرداخت م

 و اثربخش دیمف یهاتیفعال لیها به دلسهام شرکت متیق :سهام متیق شیاز افزا یدرآمد ناش کسب، 

 د.خواهد ش سهامداران یدرآمد برا جادیها موجب اشرکت نیسهام ا متیق شی. افزاابدی شیافزا تواندیم

از  ترعیکند، سر دایپ ازیاگر به پول خود ن کند،یم یگذارهیکه فرد در بورس سرما ی: زمانینقدشوندگ تی( قابلب

 ن،یماش دیبا خر یفرد دیکند. فرض کن لیخود را به پول نقد تبد هیسرما ایسهام  تواندیم گرید یهایگذارهیسرما

به پول خود  یفور ازیکه فرد ن یدر زمان هاهیسرما نیاز ا مهر کدا لیکرده است، تبد یگذارهیمسکن سرما ای نیزم

فروش را خواهد  تیقابل یشده در هر روز کاریداریاما سهام خر ؛ردیگیانجام نم یو به راحت استبر دارد، زمان

 دتم ساالنه( بسته شده باشد که یمجمع عموم ی)مانند برگزار یمعلوم لیکه نماد سهم به دال داشت مگر آن

 .نماد طبق قانون مشخص است ییزمان توقف و بازگشا

مربوط به  یبا توجه به مجوز قانون یبورس یهاتیفعال تمامیبازار:  تیو شفاف یگذارهیاز محل سرما نانی( اطمج

 یها. شرکتپردازندیم تیبه فعال «سازمان بورس و اوراق بهادار»تحت عنوان  نهاد ناظر کیخود و با نظارت 

و  دارانیخر اریدر اخت یاو دوره مرتبطور بر اساس قانون موظف هستند اطالعات مجاز خود را به یبورس
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اقدام به  یشتریب نانیبا اطم توانندیم گذارانهیبازار شده و سرما تیامر منجر به شفاف نیفروشندگان قرار دهند. ا

 .معامله کنند

 مندمتمرکز وهدف یهایگذارهیسرگردان به سمت سرما یهاهیسرما تی( هداد

 رگبز یهایگذارهیدر سرماکوچک و خرد افراد  یاندازها( استفاده از پسه

 .آوردیفراهم م گذارانهیسرما یمدت را برامدت و کوتاهبلند یگذارهیبازار دائم و مستمر که امکان سرما جادی( او

 یریپذسکیبا هر سطح ر گذارانهیسرما یمختلف برا یو بازده سکی( وجود اوراق بهادار با رز

 ارکان و نهادهای بورسی

ای مشغول هستند. در ادامه این نهادها را به شما معرفی یک به وظیفهبورس ارکان و نهادهای مختلفی دارد که هر 

 را مطالعه بفرمایید. « فرهنگ اصطالحات بورس»کنیم. برای آشنایی با اصطالحات تخصصی این بازار، کتاب می

 سبور یعال یشورا

 یهااستیس بیآن تصو فهیوظ نیترو مهم رودبه شمار میرکن بازار اوراق بهادار  نیبورس، باالتر یعال یشورا

بورس  یشورا یقانون بازار اوراق بهادار است. اعضا یاعمال نظارت بر اجرا نیبازار و همچن یهایکالن و خط مش

 یروسا ،یبانک مرکز سیرئ ،یبازرگان ریشورا، وز استیدر سمت ر ییامور اقتصاد و دارا ریوزبه این شرح هستند: 

شورا و  ریسازمان بورس و اوراق بهادار در سمت دب سیو اتاق تعاون، رئ رانیو معادن ا عیو صنا یاتاق بازرگان

امور  ریوز شنهادیبازار به پ یاحرفه یهابا مشورت تشکل یاز بخش خصوص ینفر خبره مال سهسازمان،  یسخنگو

 ئتیه بیو تصو ربطیذ ریوز شنهادیبه پ ینفر خبره از بخش خصوص کی ران،یوز ئتیه بیو تصو ییاقتصاد و دارا

 .ییهر بورس کاال یبرا رانیوز
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 بورس و اوراق بهادار سازمان

 پنج رهیمد ئتیه کی لهیوس به. این نهاد است یدولت ریغ یموسسه عموم کیبورس و اوراق بهادار )سبا(  سازمان

 شنهادیبا پ و هستند یحسن شهرت و تجربه در رشته مال یکه دارا یدولت ریکارشناسان بخش غ انینفره که از م

شده تا  جادینهاد ا نیاوراق بهادار ا ر. براساس قانون بازاشودیاداره م شوند،یشورا انتخاب م بیشورا و تصو سیرئ

در قانون  شدهنییتع فیوظا ریها و ساآن یو مقررات و نظارت بر اجرا نیقوان نیبورس به تدو یعال ینظر شورا ریز

بورس  یعال یبه دو نهاد شورا رانیمقام ناظر در بازار اوراق بهادار ا گریعبارت د . بهبپردازدبازار بورس و اوراق بهادار 

 .شودیم میو سازمان بورس و اوراق بهادار تقس

 

 اوراق بهادار تهران بورس

بازار اوراق بهادار را بر عهده دارد. از  ییاجرا اتیاست که عمل یعام انتفاع یشرکت سهام کیاوراق بهادار  بورس

اوراق  رشیو اداره بازار اوراق بهادار، پذ یسازمانده ل،یتشک لیاز قب یبه موارد توانینهاد م نیا فیوظا نیترمهم
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نظارت بر حسن انجام  ها وآن تیاعضا و نظارت بر فعال یراب یو انضباط یاضوابط حرفه یبهادار، وضع و اجرا

نفره است  هفت رهیمد ئتیاشاره کرد. اداره بورس اوراق بهادار تهران بر عهده ه شدهرفتهیوراق بهادار پذمعامالت ا

 رهم ب یی. اداره امور اجراشوندیسال انتخاب م 2مدت  ی. اعضا براکندیانتخاب م یرا مجمع عموم آن یکه اعضا

 .شودیانتخاب م رهیمد ئتیعامل شرکت است که توسط ه ریعهده مد

 

 رانیا یکاال بورس

. کنندیخود را در آن عرضه م یکنندگان، کاالاز عرضه یادیاست که تعداد ز یکاال، بازار متشکل و منسجم بورس

اهداف بورس  نی. از مهمترشودیفروخته م دارانیشده و سپس به خر یگذارمتیکاالها توسط کارشناسان ق نیا

 : کرداشاره  زیرتوان به موارد  یکاال م

 داد و ستد کاالها لیجهت تسه افتهیو سازمان  مندقانون یبازار جادیا -1

 بازار کاالها  یدهسامان -2
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 بازار ازیکاالها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و ن متیکشف شفاف ق -3

 در بازار  سکیر تیریامکان اعمال مد یبرقرار  -4

 یمال نینو یهاراز ابزا هبا استفاد  اریو اخت یسلف، آت ه،یامکان انجام معامالت نقد، نس -5

 و فروش دیخر یبرا یمال التیتسه یسازو فراهم یگذارهیتوسعه سرما  -6

 شدهرشیپذ یکاالها یو خارج یبازار داخل تیدرباره وضع یرساناطالع  -7

 

 رانیا فرابورس

بورس به منظور توسعه صدور  یعال یتحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با مجوز شورا رانیفرابورس ا بازار

شود: بازار اول، بازار در حال حاضر فرابورس به این بازارها تقسیم می .شده است لیتشک یمال یو مبادله ابزارها

تفاوت بازار فرابورس  ( و بازار دارایی فکری.SMEهای کوچک و متوسط )دوم، بازار سوم، بازا پایه، بازار شرکت

 :با بورس اوراق بهادار تهران رانیا
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 یترو الزامات کمتر و سهل طیبا بورس اوراق بهادار تهران شرا سهیدر مقا رانیفرابورس ا یورود به بازارها  -1

 است. شتریتنوع بازارها در فرابورس نسبت به بورس ب نیدارد. همچن

از توافق  یناش معموال نیقوان یعنیاست.  ریپذمبادله در بازار فرابورس انعطاف استاندارد اقالم مورد نیقوان -2

 است. نیطرف

 قبل است. یروز کار یانیپا متقی درصد ±5نکته: حد نوسان مجاز روزانه بازار فرابورس همانند بازار بورس  

 

 بورس تهران یفناور تیریمد شرکت

بورس است.  یاانهیسامانه را یو فن یاتیعمل یبورس تهران، راهبر یفناور تیریشرکت مد فهیوظ نیتریاصل

 یکاربرد یافزارهاو ساخت نرم یمعامالت و طراح یافزارهاهسته نرم لیو تحل هیشرکت تجز نیا یتخصص اصل

ها( آن ریبهادار، کاال، فرابورس و نظا وراقبورس )ا یهابه شرکت یافزارو نرم یاانهیآن است. ارائه خدمات را یرو

 tsetmc.comتوانند در وب سایت این شرکت به آدرس گذاران میایه. سرمشرکت است نیا تیفعال یاز محورها
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عات مورد بان من، اطالو با فیلترنویسی در بخش دیده ها و نمادها را مشاهده کنندتابلوی بورس و اطالعات شرکت

 نظرشان را به سرعت دریافت کنند. 

 

 وجوه هیاوراق بهادار و تسو یمرکز یگذارسپرده شرکت

اوراق بهادار، ثبت  یاست که نگهدار یکیساز و کار الکترون کیاوراق بهادار  یمرکز یگذارشرکت سپرده ستمیس

سهام  یگواه یکیزیبه مبادله ف ازیاوراق بهادار بدون ن تیمالک تمسیس نیها را بر عهده دارد. در او نقل و انتقال آن

 یکی ،ینهاد مال نیا .کندیم رییتغ گریاب به حساب دک حسیزمان با انتقال اوراق از هم گرید یهر سند کاغذ ای

 نینهاد تضم نی. هدف ادارد تینظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعال ریاست که ز هیبازار سرما یاصل یاز نهادها

 شیافزا رسازوکار، توسعه معامالت اوراق بهادار و تمرکز ب یسازنهیبه قیبازار اوراق بهادار از طر یو کارآمد تیامن

 نیکشور است. ا یو مقررات جار نیوجوه معامالت بر اساس قوان هیو تسو یاپایپا یهانهیو کاهش هز ییکارا

 .است دهیتهران به ثبت رس یتجار ریها و موسسات غدر اداره ثبت شرکت 1384 ید 5 خیشرکت در تار
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 کارگزاران کانون

و نظم  یاحرفه یهاتیفعال میتشکل خودانتظام است که با هدف تنظ کیکارگزاران بورس و اوراق بهادار،  کانون

قانون  53و  1 یها، ماده5بند  یاجرا یدر راستا ینهاد مال نیشده است. ا لیاعضاء تشک نیبه روابط ب دنیبخش

 سیتاس 86بورس و اوراق بهادار در مهر ماه  ازمانس رهیمد ئتیه بیبا تصو 84بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 

همچون نظارت بر عملکرد اعضا و اشخاص وابسته، وضع  یبه موارد توانیکانون کارگزاران م فیشد. از جمله وظا

به  یدگیرس ینظام مناسب برا یو اجرا یاعضاء، برقرار یبرا یانظباط یاحرفه یضوابط و استانداردها یو اجرا

 .کرد اشاره …ات اعضا وسقف کارمزدها و نرخ خدم رییتغ شنهادیپ ا،اختالفات اعض
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 کارگزاران

 یو در مقابل، درصد پردازندیو فروشندگان به معامله)داد و ستد( م دارانیخر نیعنوان نهاد واسط ببه کارگزاران

عالوه بر  یکارگزار یها. شرکتکنندیم افتیدر یاز ارزش ناخالص معامله را تحت عنوان حق )کارمزد(کارگزار

 یبا اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه خدمات، و فروشندگان دارانیخر یبهادار براانجام معامله اوراق 

 .پردازندیم نیز ،یگذارهیسرما یهاصندوق سیتاس ،یسبدگردان ،یمانند مشاوره تخصص
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 و خدمات بورس یرساناطالع شرکت

 خی، که در تاراستخاص( وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار  ی)سهام و خدمات بورس یرساناطالع شرکت

شرکت گسترش فرهنگ  نیاهداف ا نیترثبت شده است. مهم 1383/06/05 خیو در تار سیتاس 1383/04/27

 یبه موارد توانیشرکت است م نیاکه بر عهده  ییو کارها فیاست. از جمله وظا یمال یهاییدر دارا یگذارهیسرما

 :لیاز قب

  هیمختلف در بازار سرما یهایرساننجام اطالعا -1

 ،یداریصورت مکتوب، دبه یآموزش یهافشرده، بسته یهالوح ،یکیالکترون اتیانتشار کتب، نشر -2

  …و  یداریشن

 سازمان بورس یاحرفه یهانامهیگواه یآزمون برا برگزاری -3

 هاشیو هما نارهایسم ها،شگاهینما یبرگزار  -4
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 هیسرما نیتام یهاشرکت

 قیاز طر هیها را در انتشار اولو فروش اوراق بهادار شرکت یابیبازار ،یگذارمتیق فهیها و موسسات وظشرکت نیا

از  یبخش یداریبر اساس قرارداد، متعهد به خر یگاه یموسسات مال نیبر عهده دارند. ا یخصوص ای یعرضه عموم

 .شوندیها منشده شرکتاوراق بهادار فروخته

 بازارگردانان

در  ،ینهاد مال نیخاص برعهده دارند. ا یینمادها ایسهام نماد  یحفظ مداوم و منظم بازار را برا فهیوظ بازارگردانان

که سهم خاص فروشنده نداشته باشد در نقش  یو در موارد داریندارد در نقش خر داریکه سهام خاص خر یموارد

است که  یگراوراق بهادار بازارگردان، کارگزار/معامله زارقانون با 1ماده . طبق کنندیم تیفروشنده در بازار فعال

 دیو تحد نیاوراق بهادار مع یعرضه و تقاضا میو تنظ ینقدشوندگ شیمجوز الزم با تعهد به افزا افتیپس از در

 .پردازدیآن، به معامله اوراق م متیدامنه نوسان ق

 یگذارهیسرما یهاشرکت

نامه، ها طبق اساسآن یهستند که حرفه و موضوع اصل یمال ینهادها قیاز مصاد یگذارهیسرما یهاشرکت

 یحق را یاوراق بهادار دارا ریها و ساصندوق یگذارهیسرما یالشرکه، واحدهادر سهام، سهم یگذارهیسرما

از اوراق بهادار  یبیرا در ترک شده یآوراست که وجوه جمع نیها، اشرکت نیا فهیها و موسسات است. وظشرکت

است.  یبورس ریو غ یبورس یهاو فروش سهام شرکت دیها معطوف به خرشرکت نیا تیکنند. فعال یگذارهیسرما

است که به  یگذارهیصندوق سرما ایها کسب انتفاع بدون نفوذ قابال مالحظه در شرکت، موسسه شرکت نیهدف ا

شرکت  هیقانون بازار اوراق بهادار حداقل سرما 21، بند 1. طبق ماده ردعام و خاص وجود دا یصورت سهام دو

 است. الیر اردیلیم صد کیها مبلغ شرکت نیا سیتاس یبرا
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 یگذارهیسرما مشاوران

اوراق بهادار،  یگذارارزش نهیدر زم گرید ینهادها ایهستند که به اشخاص  یینهادها یگذارهیسرما مشاوران

 .دهندیمشاوره م ،یگذارهیسبد سرما هیدر اوراق بهادار و ته یگذارهیسرما

 یگذارهیسرما یهاصندوق

که  یکسان ژهیوبه گذاران،هیورود سرما یبراو  هستند بازار بورس یمال یاز نهادها یکی یگذارهیسرما یهاصندوق

صندوق  شوند.مناسب محسوب مییک ابزار  ،یاصورت حرفهبازار و انجام معامالت به لیفرصت تحل ایتخصص 

 یاصل تیلکه فعا ینهاد مال کیست از ا قانون بازار اوراق بهادار، عبارت 20بند  1ماده  فیبنا بر تعر یگذارهیسرما

وجوه  .هستند کیصندوق شر انیآن نسبت به سود و ز یواحدها نامالک و در اوراق بهادار است یگذارهیآن سرما

. اطالعات مربوط شودیم یگذارهیسرما هاییدارا ریاز اوراق بهادار و سا یمتنوع بیدر ترک گذارانهیاز سرما یافتیدر

 یاطالع رسان گاهیپا نی( و همچنرانیپی)ف رانیا یمرکز پردازش اطالعات مال تیدر سا یگذارهیسرما یهابه صندوق

 .مندان قرار داردعالقه دیدر معرض د رانیا هیبازار سرما

 کدال تیسا

 نیناشران اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. ا یرسانکدال، سامانه جامع اطالع تیسا

سازمان  1384مصوب اول آذر  رانیا یاسالم ی، قانون بازار اوراق بهادار جمهور2طبق ماده  یکیسامانه الکترون

اوراق  یحفظ و توسعه بازار شفاف و کارا ،یدهسامان دفو با ه گذارانهیاز سرما تیحما یبورس و اوراق بهادار، برا

شده  یبندسامانه اطالعات دسته نیشده است. در ا لیقانون تشک نیا یبهادار به منظور نظارت بر حسن اجرا

 رهیمد ئتیها، گزارش هگزارش مجامع شرکت ،یادوره انیو م یادوره یمال یهاصورت نهیها در زمشرکت

 .درآمدها قرار دارد ینیبشیها، پهیها، اطالعشرکت
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 بازارها ریبازار بورس با سا سهیمقا

با هر اندازه  گذارانهی. سرماکندیم تفعالی…امالک، بانک، طال و  رینظ ییبازار بورس و اوراق بهادار در کنار بازارها

 یگذارهیسرما یموجود را برا ینوع از بازارها چند ای کیمناسب  اریبا مع توانندیدارند، م اریکه در اخت یاهیسرما

 یگذارهیسرما یرا برا نهیگز نیبهتر دیخواهیکه م دیدار اریانداز در اختپس یمقدارشما  دیانتخاب کنند. فرض کن

 یموجود برا یانواع فضاها دیبتوان دیدارد؟ شما با تیشما اهم یبرا یعامل ای اری. چه معدیآن انتخاب کن

 .کنید نتخابو سپس بازار هدف خود را ا سهیها را با هم مقانآ ،ییرا شناسا یگذارهیسرما

 ریدر بازار بورس و سا یگذارهیسرما یبر انتخاب بازار مناسب برا رگذاریاز عوامل تاث یبرخ یبخش به بررس نیا در

 .میپردازیبا آن م یمواز یبازارها
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به شرح جدول  1393تا  1379 یبا بازار بورس در بازه زمان سهیدر مقا یمواز یاز بازارها کیساالنه هر  یبازده

 :ستا ریز

 

بانک، سکه طال،  ایاوراق مشاکت  یاز بازارها کیدر هر  1379تومان را در سال  ونیلیم کیمبلغ  دیحال فرض کن

در  1393 یال 1379 یشما در بازه زمان سکیر و یبازده نیانگی. مدیاکرده یگذارهیو بورس سرما نیامالک و زم

 :خواهد بود ریاز بازارها به شرح ز کیهر
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با نرخ تورم، قابل مشاهده است که بازار بورس و  سهیبازارها در مقا ریبازار بورس و سا یبازده نیانگیم سهیبا مقا

بازار نسبت به تورم  نیمناسب برخوردار بوده و سود کسب شده در ا یبا رشد تورم از بازده سهیاوراق بهادار در مقا

با در نظر  %17٫20 یدراوراق مشارکت با نرخ بازده یگذارهیااست که مثال در سرم یدر حال نیاست. ا یسود واقع

 یبازده نیانگیبازار بورس با م یبازده نیانگیم سهیخواهد بود. با مقا یمنف ی، سود واقع%18٫27گرفتن نرخ تورم 

 .قرار دارد یبورس در سطح باالتر یبازده نیانگیکه م مینیبیبازارها، م ریسا

 م؟یکن یگذارهیچگونه در بورس سرما

 یکد معامالت ورسی وکد ب ،یکارگزار رسم کیبه  ازین یحقوق ای یقیانجام معامله در بورس هر شخص حق یبرا

که برای هر  ای شبیه کد ملی استکد شناسهکند. این را سازمان بورس و اوراق بهادار صادر میبورسی کد  دارد.

و امکان دسترتسی  شودها صادر میط کارگزاریای است که توسمعامالتی شناسهشود. کد فرد تنها یک بار صادر می

 نیو ا دهدیخود شماره حساب م انیبه مشتر هطور ک همان کند.های معامالتی را برای افراد فراهم میبه سامانه

 شود.محسوب میهر فرد شناسه او  یدر بورس هم کد معامالت د،یآیبه شمار م یشناسه مشتر ،شماره

است  یاشناسه ی. کد بورسدیداشته باش یدارکد سهام ای یکد بورس دیابتدا با ،و فروش سهام در بورس دیخر یبرا

 یشخص یمثال اگر نام خانوادگ ی. براشودیم لیتشک یعدد تصادف پنجشما و  ینام خانوادگ ولکه از سه حرف ا

برای کد معامالتی تفاوت دارد.  با ی. کد بورس«12345ثمر»او شبیه این خواهد بود:  بورسیباشد، کد  «یثمر»
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  ،که این دو کد را داشته باشدکسی غاز معامله در بورس باید هم کد بورسی داشته باشید و هم کد معامالتی. آ

 و فروش سهام اقدام کند.  دینسبت به خر ،ینترنتیپنل معامالت ا ای نینرم افزار معامالت آنال قیاز طر تواندیم

« سامانه جامع اطالعات مشتریان»برای دریافت کد بورسی، عالوه بر ثبت نام نزد کارگزاری، باید در سامانه سجام یا 

ام و کارگزاری به صورت همزمان و بدون نیاز نیز ثبت نام کنید. با مراجعه به سامانه آگاه اکسپرس، ثبت نام سج

 شود. به پرداخت هزینه انجام می

در مرحله بعد، الزم است برای احراز هویت اقدام کنید. در حال حاضر، این کار از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام 

امکان  توانید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنید.برای انجام تمامی مراحل ثبت نام دریافت کد بورسی، می گیرد.می

احراز هویست غیر حضوری سجام ت. برای ها فراهم شده اساحراز هویت غیر حضوری نیز برای سجام و کارگزاری

گاه آگاه از طریق سامانه آنالین کارگزاری آهویت ن سامانه استفاده کنید. احراز های مورد تایید ایاز اپلیکیشن

  گیرد.اکسپرس انجام می

 گذاری در بورسهای سرمایهانواع روش

کسب  یداشته باشد! پس ما برا یدر پ زیرا ن یبزرگ انیبه همراه دارد، ممکن است ز یهمانطور که سودخوب بورس

در بورس  یگذارهیسرما یهاروش انواع دیباو  میدار ازیهم ن یگریه اطالعات دخود ب سکیو کاهش ر شتریسود ب

 را بشناسیم.

 میروش مستق

. کندیو ورود به بازار م یگذارهیخود اقدام به سرما لیبا اتکا بر دانش، تخصص و تحل گذارهیروش سرما نیدر ا 

 یگذارانهیاست. سرما گذارهیبر عهده شخص سرما میطور مستق به یگذارهیحاصل از سرما انیز ایسود  تیمسئول

 هیسرما یبه نگهدار لیکه تما یبر اساس مدت زمان یبندطبقه کیدر  پردازند،یم یگذارهیروش با سرما نیکه در ا

 :شوندیم میدسته تقس 4خود دارند به 
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 کوتاه  گذارانهیها سرماآن. به فروشندیماه آن را م 4 ای 3و بعد از  کنندیم یداریخاص را خر یسهام

 .ندیگویمدت م

 میفروش تصم یسپس برا دارندیسال آن را نگه م کیو به مدت  کنندیم یداریرا خر یخاص سهام 

 .ندیگویمدت مانیم گذارانهیها سرما. به آنرندیگیم

 بلند مدت  گذارانهیها سرما. به آنکنندیم یداریسال خر کیاز  شیب یرا با قصد نگهدار یخاص سهام

 د.نیگویم

 فروشندیدو هفته، آن را م ایهفته  کیدر  یسود اندک ییو بعد از شناسا کنندیم یداریرا خر یخاص سهام 

 .ندیگویم ریها نوسانگ. به آنکنندی( مترنیی)پا دیجد متیهمان سهم با ق ای دیسهام جد دیو اقدام به خر

 میمستق ریغ روش

وجوه خود  گذارهی. سرماکندیعنوان واسط عمل مبه یموسسه مال کی ریپذهیو سرما گذارهیسرما نیروش ب نیدر ا 

و  یو مال یلیتخصص، دانش و تبحر تحل یریگکاره ها با بو آن دهدیقرار م یموسسات مال نیا اریرا در اخت

. به دهندیانجام م گذارهیاز سرما ابتیرا به ن یگذارهیماسر ندیفرا هیتجربه خود در بازار سرما نیهمچن

در بازار  میمستق تیفعال یبرا یکه فرصت و تجربه کاف نییپا یریپذسکیو با درجه ر یاحرفه ریغ گذارانهیسرما

 ارخود در باز تیفعال یرا برا میمستق ریغ یگذارهیسرما یهااز انواع روش یکی شودیم هیبورس را ندارند توص

است با  یگذارهینوع سرما نیا یهااز روش یکیکه  یگذارهیسرما یهامثال صندوق ی. براکنندانتخاب  هیسرما

 لیتبد میمستق ریبه حالت غ میرا از حالت مستق یاحرفه ریافراد غ یگذارهیسرما ،یمال یگرنقش واسطه یفایا

 .به دنبال دارد گذارانهیسرما یرا برا رتو سود مناسب ترنییپا سکیاز جمله ر ییایو مزا کندیم

 م:یبه چند سوال پاسخ ده دیما بهتر است، با یبرا یگذار هیاز کدام روش سرما میبدان که نیا یبرا

 قدر است؟ اطالعات من از بورس اوراق بهادار چه 

 دارم؟ یمنظم وقت کاف یزمان یهادر بازه یبررس ایروزانه بازار  یبررس یبرا ایآ 
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 باال ببرم؟ یو فرابورس یبورس یهااطالعات خود را در مورد شرکت توانمیقدر مچ 

 را دارم؟ یدانش، مهارت و تجربه کاف ایآ 

 د،یرصد بازار ندار یبرا یان از بازار بورس اوراق بهادار کم است، وقت کافشکه اطالعات دیهست یافراد وشما جز اگر

 یراه برا نیترما به شما انتخاب روش دوم است. مناسب هیتوص د،یابازار کسب نکرده نیدر ا یتجربه کاف

در بورس را  میانجام معامالت مستق یبرا یزمان کاف هک تریاحرفه ریافراد غ یکمتر و برا سکیبا ر یگذارهیسرما

 یکارگزار خوب برا کیاست  یکار کاف نیا یاست. برا یو استفاده از سبدگردان یگذارهیسرما یهاندارند، صندوق

 .دیخود انتخاب کن

از  یدر سبد یگذارهیکوچک، به سرما یمنابع پول یآوربا جمع گذاریهیصندوق سرما :یگذارهیسرما یهاصندوق

تا  کندیفراهم م گذارانهیسرما یامکان را برا نیها ا. صندوقپردازندیاوراق بهادار م ریسهام، اوراق مشارکت و سا

 قتیکنند. در حق گذاریهیسرما ها،ییدارا نیاز ا ایهاوراق مشارکت خاص، در مجموع ایسهم  کی دیخر یبه جا

و به  کند گذاریهیمتنوع سرما هایییاز دارا یمورد نظر خود )هرچند اندک( در سبد هیبا سرما تواندیهر فرد م

 شود.  میصندوق سه انیز نسبت به آورده خود در سود و بیترت نیا

سطح  ات،یبر اساس خصوص یگذارهیآن فرد خبره در امر سرما یاست که ط یندیفرآ یانسبدگرد :یسبدگردان

داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال  لیمناسب او تشک یسبد گذار،هیهر سرما هیو سرما یریپذسکیر

الزم در جهت  ماتیتصم ،یگذارهیسرما طیعوامل اثرگذار بر مح رییبا توجه به تغ ن،ی. همچنکندیم تیریمد

در استفاده از توان  یعمده سبدگردان تی. مزشودیاتخاذ م ریارزش آن از طرف مد شیبه اهداف سبد و افزا دنیرس

 .است یگذارهیسرما رانیمد میت یهاسبد و مشاوره ریمد یاحرفه

در  میمستق یگذارهیسرما یتجربه الزم و دانش مناسب برا ،یکه وقت کاف میصحبت کرد یدرباره کسان جا نیا تا

 یاند و وقت کافبورس جمع کرده نهیاطالعات در زم یکه مختصر میرسیم یگریبورس را نداشتند. حال به عده د
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کنند.  یگذارهیدر بورس سرما میطور مستقبه نددار لیگروه تما نیدهند. ا شیدارند تا تجربه و دانش خود را افزا

 .میپردازیمها آن انیوجود دارد که در ادامه به ب ینکات

 م؟یو فروش کن دیدر بورس خر چگونه

آن دخالت  یگذارمتیدر ق توانندیاست که اشخاص نم یابورس به گونه یگذارمتیکه نظام ق میبدان دیابتدا با در

و  دیشده اقدام به خر نییخارج از محدوده تع یمتیو با ق شخصا توانندیکه افراد نم یمعن نیداشته باشند. به ا

مطمئن  هایشرکت. کارگزاران ردیبورس انجام پذ یهایکارگزار قیاز طر دیکار با نیبلکه ا کنندفروش سهام 

. در واقع کنندیم افتیخود را از سازمان بورس در تیندارند مجوز فعال یسابقه تخلف مال نکهیهستند که عالوه بر ا

ورود به بورس  یو فروشندگان برا دارانیخر میکه گفتطور  . همانردیگیها تحت نظارت بورس انجام مآن تیفعال

پس از طی مراحل ثبت نام و . کنند افتیدر یاز کارگزاران بورس مراجعه و کد بورس یکیبه  دیاقدام با نیدر اول

  توان برای خرید و فروش اقدام کرد.میهای معامالتی برخط ریق سامانهط احراز هویت، از

و فروش  دیدر خر م؟یبفروش ای میرا بخر یکه سهام چه شرکت میمتوجه شو دیاست که چگونه با نیحال سوال ا

که  میبفروش، چگونه مطمئن شو ایمان گفت فالن سهم را بخر اگر دوست م؟یمدنظر قرار ده دیرا با یچه موارد

 م؟یبه حداقل برسان راچگونه ضرر و احتمال اشتباه خود  م،ییبهتر بگو ای م؟یکنیاشتباه نم

 :شودیاز دو روش استفاده مها سهام شرکت لیو تحل یبررس یبرا

مورد  گذارد،یم ریشرکت تاث کیسهم  متیق یکه بر رو یادیروش عوامل بن نیدر ا )فاندامنتال(: یادیبن لیتحل

 شودیاعالم م یمال یهاکه در صورت ییهابا استفاده از گزارش لیتحل نی. اردیگیقرار م لیو تحل هیو تجز یبررس

مورد استفاده قرار  تریطوالن یزمان یهادوره یابر شتریو ب پردازدیشرکت م کیسهام  یو بررس ینیبشیبه پ

و  یشرکت مورد نظر بررس طیصنعت و پس از آن شرا طیکالن، شرا یاقتصاد طیشرا ل،ینوع تحل نی. در اردیگیم

نسبت  ،یسود خالص آن، نسبت بده هیبه سود هر سهم(، حاش متیشرکت )نسبت ق P/E . نسبتشودیم لیتحل
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فاندامنتال مورد توجه قرار  لیاست که در تحل فاکتورهاییاز جمله  هایو گردش موجود یارزش دفتر ،یجار

 .ردیگیم

 یهاها در بازهآن یمتیها، به نمودار قشرکت یمال یهاصورت یبررس یبه جا لینوع تحل نیدر ا :کالیتکن لیتحل

. شودیم ینیبشیسهم پ ندهیاست، رفتار آدر گذشته اتفاق افتاده آن چه بر اساسو  شودیمشخص پرداخته م یزمان

است  نیاعتقاد بر ا کالیتکن لی. در تحلردیگیم رارتر مورد استفاده قکوتاه یزمان یهابازه یبرا یلیروش تحل نیا

 .شودیمشخص، تکرار م یزمان یهاشرکت در دوره کیسهام  یمتیکه رفتار و روند ق

 چگونه بهترین سهام را پیدا کنیم؟

. کنیم یابیمختلف را ارز یهاسهام شرکت میتوانیم یادیبن لیتحل ای کالیتکن لیکه با استفاده از تحل میدانست

دو روش اطالعات خاص خود را  نیاز ا کیخاص خود را دارد. هر  یهاتیجذاب ،یادیو بن کالیتکن لیتحل یایدن

که با  میدار ازیارائه کند. ما ن نیمع یدر زمان خاص یسهام شرکت متیاز ق یدرست ینیبشیدارد تا بتواند پ ازین

 یمحاسبات یهابا روش میبتوان نکهیا ی. براکنیمو فروش سهام  دیها اقدام به خرروش نیا یهر دو ای کیاستفاده از 

. عالوه بر میمربوط به هر کدام شرکت کن یآموزش یهادر دوره میتوانیم م؛یآشنا شو کالیو تکن یادیبن لیتحل

بورس  یجذاب و درآمدزا یایبا دن شتریب میتوانیهمفکران، م تیبر مانند ساتمع یلیتحل یهاتیبا مطالعه سا نیا

سهام است که به عنوان  نهیدر زم نیآنال یامشاوره تیهفکران سا تی. سامیدر آن لذت ببر تیو از فعال میآشنا شو

کرده  افتیخود را از سازمان بورس و اوراق بهادار در تیعالاست که مجوز ف هیدر بازار سرما یمشاوره ا تیسا نیاول

 کنید: عمل  ریز بیاست به ترت یکاف تیسا نیدر ا تیعضو یاست. برا

 .کنیدمراجعه  hamfekran.com آدرسبه  -1
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ثبت  نهیو گز کنیدآگاه را انتخاب  یورود به سامانه آوا نهیگز ریز ریصفحه و مطابق تصو یقسمت باال در -2

 د.یکن کینام را کل
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 .شودیداده م شیشما نما یشماره تلفن، فرم ثبت نام برا یبررس نهیو انتخاب گز لیورود شماره موبا با -3

 

 لیبه موبا امکیبه صورت پ یاهیدییثبت نام، تا نهیمربوطه و انتخاب گز طیشرا رشیفرم، پذ لیاز تکم پس -4

 .شودیشما ارسال م
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 .دیاز مطالب آن استفاده کن دیتوانیو م دیاهمفکران شده تیشما کاربر سا اکنون -5
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و  نیهمفکران، نبض بازار و بخش پرسش و پاسخ است که به صورت آنال تیسا یهابخش نیمهمتر -6

 .شودیم یرسان روزه پس از آن ب یبار در طول ساعت بازار و حت نیچند

 جمله از …مطالب در قسمت اقتصاد کالن و  یهمفکران، برخ ینامه تخصصبورس همفکران، هفته تاالر -7

 .ها استفاده کننداز آن توانندیم یگرام نیاست که در دسترس عموم قرار دارد و همه مخاطب مطالبی

 ینیبشیآن، پ کالیتکن ای یادیبن یهالیتحل رینظ تیمطالب سا یکه ذکر شد، برخ ییهابر بخش عالوه -8

 .شودیمحسوب م VIP جزو مطالب ژهیبازار و اخبار و

 ربارهد شتریاطالعات ب یبرا. بآشگاه  استفاده کنیدهای فیاز تخف دیتوانیاکانت خود، م VIP شارژ برای -9

استفاده از بآشگاه  یو راهنما تیبآشگاه خود، نحوه عضو یاکانت همفکران و کاربر انیارتباط م یبرقرار

 .کنیدآگاه را مطالعه  یکارگزار انیمشتر


