
  

  :چند نکته مهم 
همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که مازاد وجوه  خود را به عنوان  بخشی از ثروت وارد بازار  -1

 .در این راستا پذیرفتن ریسک باال ممکن است جبران ناپذیر باشد. سرمایه نمائید

 .سهام نخرید بجاي  گرقتن مشورت از افرادآگاه  و یا شرکت ها به دنبال توصیه افراد نا آگاه -2

مشخص نمایید که کدام دسته از سبد سهام براي کوتاه مدت ، میان مدت یا بلند مدت در نظر است  -3
یعنی با توجه به اینکه کدام بازه زمانی مد نظر سهامدار است نوع سرمایه گذاري، ریسک موجود و 

 .بازدهی مورد انتظار متفاوت  خواهد بود

صورتی که توان سرمایه گذار در نگهداري سهام و نفروختن آن  شوندگی نیز نکته مهمی است در نقد -4
 .ندگی آن باال است را انتخاب نمایدپایین است باید سهامی که نقد شو

  .از موج سواري ناآگاهانه اجتناب نمایید -5

  چند نکته درخصوص سهام و شرکت هاي سهامی
ثابت مثل اوراق مشارکت و اوراق اجاره، براي ویژگی مهمی که سهام را در مقایسه با اوراق بهادار با درآ مد -1

  .کند، امکان کسب سود بیشتر در ازاي پذیرش ریسک باالتر است گذاران جذاب می سرمایه
  
ریسک تورم، ریسک نرخ ارز، ریسک نرخ سود، ریسک سیاسی، : ها  انواع ریسک. ریسک، ویژگی ذاتی سهام است-2

  .ریسک تجاري، ریسک نقدشوندگـی و ریسک مالی
  
میزان سهمی که در اختیـار دارند،  شرکت سهیم نخواهند بود، بلکه به دارندگان سهام، صرفا در سود و زیان و منافع -3

 .در قبال تعهدات شرکت نیز مسئولیت دارند

ت سهام، حجم معامالت سهام در بورس در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار بسیار بیشتر است، بنابراین می توان گف     
   .مهمترین ورقه بهاداري است که در بورس داد و ستد می شود

  

  

  



  

  :صول کلی که باید در خرید و فروش سهام مدنظر قرار گیردا
  براساس اطالعات معتبر تصمیم گیري کنید، نه شایعات: اصـل اول     

   گذاري اطالعات و نقش آن در کاهش ریسک سرمایه  

   در بازار سرمایه استاطالعات ارزشمندترین دارایی   

   .بینی بود یکی از تعاریفی که درباره ریسک ارائه کردیم، احتمال تفاوت واقعیت با پیش  

   .شود تر باشد، ریسک کمتـر می بینی دقیق هرچه پیش  

  هایی داشته باشند؟ اما اطالعات خوب باید چه ویژگی  
  :کند اساسی اطالعات را مفید و قابل اتکا می  چهار ویژگی

  عتبر و قابل اتکا باشدم -1
  جامـع باشد -2
  روز باشد به -3
  مرتبط باشد - 4

 مراجعه به پایگاههاي اطالع رسانی رسمی بورس 

  با دید بلندمدت در بورس سرمایه گذاري کنید: اصـل دوم  
  

  خود باشیدهمواره مراقب سهام : اصـل سوم
  

  سبدي از سهام متنوع تشکیل دهید: اصل چهارم

  تر  گذاري متنوع هراندازه سبد سرمایه. وجود دارد "تئوري سبد"تئوري بسیار معروفی به نام      

  .گذاري کمتـر خواهد شد باشد، ریسک سرمایه     

  با سرمایه مازاد خود، سهام بخرید: اصل پنجم     
  عنوان ذات بازار سهام، بپذیرید نوسان را به: اصل ششم

   با افراد متخصص مشورت کنید: اصل هفتـم



  

  :گذار، با آن مواجه است هایی که سرمایه انواع ریسک
 :شود بندي کلـی، به دو دستـه تقسیم می در یک طبقه   ریسک

  : بخش اول 

  :ریسک قابل اجتناب یا غیرسیستماتیک      
  .ونی دارد و علت بروز آن، به داخل شرکت مربوط استریسک غیرسیستماتیک، اغلب منشأ در

  
  :غیرقابل اجتناب یا ریسک سیستماتیک   ریسک
  گذار نیست سرمایه هایی هستند که کنتـرل آن در اختیار  اند، ریسک گذاران با آن مواجه هایـی که سرمایه ریسک

  
  بخش دوم

  
  ریسک نرخ سـود -1
  ریسک تورم -2
  ریسک مالی -3
  نقدشوندگـیریسک  - 4
  ریسک نـرخ ارز -5
  ریسک سیاسی -6
  ریسک تجاري -7

  

  

  

  

  

  



  

  گذاري در بورس چیست؟ اولین گام براي سرمایه
گذاري در  خرید و فروش سهام و سایر انواع اوراق بهادار در بورس فقط ازطریق کارگزاران رسمی ، بنابراین، سرمایه

براي مشاهده . شود اي کشور مستقر هستند، انجام میبورس، فقط از طریق کارگزاران رسمی بورس که در اغلب شهره
  .مراجعه کنیدwww.seo.ir اطالعات کارگزاران بورس، به پایگاه اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانـی 

  
در واقع، کد . گذاري در بورس و خرید و فروش اوراق بهادار، باید کد سهامداري داشته باشد هر فردي براي سرمایه

  .هامداري، همانند حساب بانکـی استس
رقمی تشکیل شده  5کاراکتري است که از سه حرف اول نام خانوادگی و یک عدد تصادفی  8اي  کد سهامداري، شناسه

 . باشد "12234رضا"مثال اگر نام خانوادگی فردي رضایی باشد، کد سهامداري وي ممکن است، . است

  است؟ سازوکار انجام معامالت در بورس، چگونه
شود؛ حراجی  انجام می "حراج"آشناي  خرید و فروش اوراق بهادار در سامانه معامالت بورس براساس سازوکار نام    

  .که اولویت اول آن، قیمت مناسب و اولویت دوم آن، زمان ارائه سفارش است
  .بورس، اولویت قیمتی است هاي خرید و فروش توسط سامانه پیشرفته معامالت بندي درخواست اولین معیار در اولویت

  


