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 گذاری سرمایه تعریف

 با که دیگر یی دارا نوع چند یا یک به مالی وجوه تبدیل معنای به گذاریسرررررمایه 

 کسرر ،شررد خواهد نگهداری آینده زمان در مدتی برای سررود آوردن دسررت به هدف

 .باشدمی ایزمینه هر در گذاریسرمایه منظور به اصلی عامل سود

 ددرآم کس  هدف با سرمایه کارگیری به را گذاریسررمایه توانمی دیگر تعریفی در

 ؛دانست سرمایه اصل ارزش رشد یا اضافی

 اوراق،مشررارکت اوراق مانند بدهی اوراق،مالی هایدارایی در تواندمی گذاریسرررمایه

 واقعی هایدارایی یا و آتی قراردادهای مانند مشتقی راقو ا و سهام مانند ایسرمایه

 .شود انجام غیره و اتومبیل طال مانساخت زمین مانند

 .است فرصت هایهزینه کاهش و سود کس  گذاریسرمایه هدف مهمترین

 نقد وجه که صرررورتی در اسرررت رفته دسرررت از فرصرررت هزینه یک،دارایی نقد وجه 

 و رفت خواهد دسررت از نقد وجه آن یقطر  از سررود کسرر  فرصررت شررود نگهداری

 دیگر عبارت به یابد می کاهش پول خرید قدرت تورمی فضررررای یک در همچنین

 هدایت بنابراین یابدمی کاهش سررررعت به خرید قدرت باشرررد باال تورم نرخ وقتی

 مولد های گذاری سرمایه سمت به مردم اندازهای پس خصوص به نقد وجه صحیح

 موج  گذارسرررمایه شرر   برای فرصررت هایهزینه هشکا و سررود کسرر  بر عالوه
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 اشتغال ایجاد افراد پذیری مشرارکت روحیه رشرد ملی ناخال  رشرد و تولید افزایش

 .داشت خواهد پی در را عمومی رفاه نهایت در و سرانه درآمد افزایش

 :نمود بیان زیر صورت به توان می گذاران سرمایه به اهداف کلی طور به 

  دهباز  کردن حداکثر-1

 یسکر  کردن حداقل-2

  تورم مقابل در ارزش کاهش از جلوگیری-3

 بازدهی و ریسرررک حداقل با امکان حد در تا اند عالقمند گذاران سررررمایه مجموع در

 .آوردند دست به را بیشتری

 سهام در گذاریسرمایه منظور به توصیه ۰۲

  نمایید سهام بازار وارد گذاریسرمایه جهت را خود وجوه مازاد یا انداز پس-1

 سرررره،ماهه دو،ماهه یک، روزه چند)نمایید مشرررر   را خود گذاریسرررررمایه افق-2

 مشررر   موردنظر شررررکت سرررهام خرید از را خود هدف ...( و ماهه شرررش،ماهه

 هب دیگر برخی و هسررتند مدت کوتاه در نوسررانگیری دنبال به اشرر اص برخی،کنید

 کی نباید هیچگاه که معتقدند نیز ایعده کنندمی فکر بلندمدت در شرررکت سررهام
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 ازدواج نظر مورد سرره  با نباید عبارتی به نمود نگهداری طوالنی مدت برای را سرره 

   نمود

 افراد از همواره باشرررید تحلیل و تجزیه و عقل پیرو و نکنید عمل یاحسررراسرررات  -3

 دباشی تماس در آنها با و بگیرید مشورت مت ص 

 تهنک این شرروید قائل تمایز خود به حد از بیش اطمینان و نفس به اعتماد بین -4

 تواننمی همیشه و است آموزنده پول مقداری دادن دست از که است اهمیت زحائ

  نمود کس  سود

 مش   استراتژی خود برای آورد نمی همراه به سود کردن پیروی جمع از همیشه-5

  باشید داشته

 رمرو  به را بهادار اوراق تحلیل و تجزیه و نمایید تحقیق و مطالعه مسررتمر طور به-6

  گیرید فرا زمان

 نظر از فعال هایشرررکت بروید تر ریسررک ک  و تر بزرگ هایشرررکت سرررا  ابتدا-7

 رسانی اطالع نظر از برتر های شرکت و نقدینگی

 سبتن باشد گوناگون صرنایع شرامل باید سربد پرتفوی دهید تشرکیل سرهام سربد-8

 دارد گذاری سرمایه بازدهی بر بسزایی تاثیر نیز صنعت هر در گذاری سرمایه
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 تمدیری تفسیری گزارش)قانونی بازرس و شرکت توسط شده ارائه های ارشز گ به-9

 e به p نسررربت (غیره و مدیره هیئت فعالیت گزارش حسرررابرسررری گزارش بندهای

 میزان،مالی هایهزینه سررود حاشرریه،عملیاتی سررود،گروه ه  هایشرررکت و شرررکت

 دنمایی توجه شرکت روی پیش های ریسک،نقدینگی

 هایی پارامتر از متاثر فاکتورها این کنید توجه سرررهام نقدشررروندگی میزان به-11

  است غیره و مبنا حج ،آزاد شناور سهام،معامله دفعات،معامالت حج  نظیر

 کمتر میزان این چه هر و نمایید توجه عمده سهامدار دست در سرهام میزان به-11

 بررسی)باشد می برخوردار باالتری نقدینگی قابلیت از سهام و است ترمناس  باشرد

  است متفاوت شرکت هر در حقوقی سهامداران همچنین(سهامداران ترکی 

 از برخی باشررد می(قیمت سررق ) مثبت شرررکت سررهام که شرررایطی در مثال طور به

  بالعکس و نمایندمی سهام فروش به اقدام هاحقوقی

 یها حقوقی شناخت نماید می اقدام سهام خرید به نسبت نیز بودن منفی زمان در

 .گیرد قرار توجه مورد باید حقوقی سهامداران یا بازار

 

https://hadafkar.com
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 افزایش در مشارکت،مالی ساختار اصالح توسعه طرح)سرمایه افزایش موضوع به-12

 افزایش درصرررد) میزان (غیره و نقدینگی کمبود،پذیرسررررمایه هایشررررکت،سررررمایه

 سررود،نقدی آورده و مطالبات) سرررمایه افزایش محل و (موضرروع به توجه با سرررمایه

  باشید داشته توجه شرکت ...( و ارزیابی تجدید مازاد،انباشته

  دهید قرار نظر مد را شرکت نوسازی و تکمیل توسعه اخبار-13

 و خرید) سرررهام در آمده وجود به تغییرات،بورسررری هایشررررکت برای مبنا حج -14

 و اول بازار-بورس) شررررکت بازار نوع (گذار تاثیر حقوقی یا حقیقی شررر   فروش

 مورد را ماسرره گذشررته قیمت روند و (توافقیو  حراج پایه، دوم و اول-فرابورس،دوم

 دهید قرار ارزیابی

 والنیط مدت برای تواند نمی بازاری هیچ بدانید و باشید بازار شدن حبابی مراق -15

  باشد ای افزایش شدت به

 هایریسررک باشررید داشررته توجه و نمایید توجه اقتصررادی و سرریاسرری اخبار به-16

 هاشرررکت سررهام قیمت بر سرریسررتماتیک غیر های ریسررک از بیشررتر سررتماتیکسرری

  است اثرگذار

 عمومی مجمع در حضررور)شرررکت نقدی سررود دریافت منظور به را خود تصررمی -17

 مشررارکت یا مجمع برگزاری از قبل فروش آن دریافت عدم یا (شرررکت سررالیانه عادی
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 منظور به شرکت که چرا دهید انجام آگاهانه صورت به شررکت سررمایه افزایش در

 را نقد وجه (ماه ۴ تا بانکها برای)ماه ۸ تا که دارد را اختیار این نقدی سررود پرداخت

 .باشد داشته اختیار در

 ماه ۰۲ تا ماه دو از سرمایه افزایش محل به بسته سررمایه افزایش فرآیند همچنین 

 ،العادهفوق،عادی)معامج در شرررکت انجامد می طول به(بیشررتر ها شرررکت برخی در)

 دهد قرار شما اختیار در را مناسبی اطالعات تواندمی(العادهفوق طور به عادی

 دهید قرار توجه مورد را غیره و مسکن و ارز طال سکه مانند دیگر موازی بازارهای-18

 بیشررتر خرید یا فروش به تصررمی  منظور سررهام یا خود هایپرسررش از را خود-19

 هب سهام فروش هنگام رفتار بهترین معتقدند کارشرناسان از ایعده کنید مشر  

 درصررد ۰۱ الی ۰۲ مبنای در زیان تحمل و درصررد ۰۲ محدوده در بازدهی آوردن دسررت

 اوراق نرخ،بانکی سرررودهای با تواندمی بازی این باشرررد می کوتاه زمانی فاصرررله در

 گریبازن یا مقایسرره مورد ... و نظر مورد مدت در ارز و طال،سررکه تغییرات،مشررارکت

 گیرد قرار

 

https://hadafkar.com/Fifteen-questions-TAX169
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 سرررراده اندازه آن به بازار چون نکنید اسررررتفاده تنهایی به تکنیک یک از هرگز-21

 یروان  اثر که باشررید داشررته توجه باشررد سرراده عامل چند یا یک از متاثر که نیسررت

 .است سود از بیشتر بسیار زیان

 ادیبیست وبسایت بورسی و اقتص
 
1- RWWW.CODAL.I 
2- WWW.RADIS.IR 

3- WWW.IRANBOURSEONLINE.COM 
4- MWWW.IRANECONOMIST.CO 
5- MWWW.TSETMC.CO 
6- RWWW.BOURSENEWS.I 
7- WWW.PARSFINANCE.IR 
8- MTALAREBOURSE.COWWW. 
9- RWWW.TSE.I 
11- RWWW.BOURSE24.I 
11- WWW.PERSIANTAHLIL.COM 
12- MWWW.FIPIRAN.CO 
13- RWWW.SEO.I 
14- RWWW.BOURSEPRESS.I 
15- MWWW.SAHAMYAB.CO 
16- WWW.MELLATBAZAR.IR 
17- RWWW.SENA.I 
18- WWW.BOURSE-IRAN.IR 
19- WWW.IRPORTFOLIO.COM 
21- WWW.ASEY.IR 

 

 

 

https://www.codal.ir/
http://iraneconomist.com/
http://www.tsetmc.com/
https://www.boursenews.ir/
https://talarebourse.com/
https://tse.ir/
https://bourse24.ir/
http://www.fipiran.com/
http://www.fipiran.com/
http://www.fipiran.com/
https://www.seo.ir/
http://boursepress.ir/
https://www.sahamyab.com/
https://www.sena.ir/
https://hadafkar.com
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اصوووووووا و مروواهی سوووووورمووایووه گووذاری در بور  و اورا   این مقررالرره برگرفترره از کترراب

چاپ چهارم روانه بازار  1399اسرررت که در سرررال  تالی  آقای سرررعید احمدوند بهادار

 گردید.

 

 

 

   هامه یک

https://hadafkar.com/BOOK9789649784946
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 زا پس کندمی نقل سهام درباره چیز همه نام به خود کتاب در سینسر مایکل
 ردمک دریافت پدرم به خطاب سینسر چارلز پدربزرگ  از اینامه پدرم درگذشت

 بود: قرار این از مالی ایه توصیه شامل که

  باشد هایت بدهی تسویه باید تو کار اولین-

 رویپی ندافهم می تو به که است مشکالت با مواجهه و س ت تجربیات تنها-
  تع توسنف به اصول از

  نکن امضا چک دیگران به کمک برای هرگز--

 ازیر ،نکن کوچک هایشرررکت سررهام خرید به اقدام دوسررتان توصرریه به هرگز-
 .است س ت بسیار آنها فروش و آسان بسیار ها شرکت این سهام خرید

 حمایت و مراقبت ات اطرافیان و مادر و پدر از تا باش آماده همیشرررررره-
 داری آنها از را ات زندگی آرامش تو زیرا،کنی

 رد عقالنیت و کوشرریسرر ت،صررداقت از عبارتند تو موفقیت معیار مهمترین-
  مواقع درصد 55.5  از بیش

 به قادر مردم از درصد ۵۱ .است س ت بسیار و نمیر ب ور زندگی یک داشتن-
 باید لکهب بشود تو ناامیدی موج  نباید مسئله این نیستند سررمایه تشرکیل

 شوی مانده باقی درصد ۱ از جزئی تا بدهد هشدار تو به

 هسرررتند کمک نیازمند همواره که کسرررانی به کردن کمک لذت از را خودت-
 .نکن محروم


