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 !گذاری کنیمسه دلیل مهم که چرا باید در بورس سرمایه 

 

هاا   حلیا  پاایی  رفا   ساریی تی  بسیاری از افراد خارج از بازار بورس با شنیدن اسم بازار بورس تصویری از باا   

 .بناااددشاااان یمااا  ح شاااان خواهاااد باااود در  ه هایآ ر کااار در یتایااا  تاتااار پاااو    سرحایراسااا رس

های  حثار گذاریباشد حردم ه یشر خوشالا ددر پا  سارحایردر  ه  غالب حردم لغ  بورس ح رادف لغ  ریسک ح 

یاک  از را شانهایسرحایر گوی  ر ید   ه یشر از بازار بورس اج ناب ح  کنند سود بایک د خرید حسک    خرید طال ح 

 هزار از شهایگذاریسرحایر  عبوردادن حا  در سالح  بر رک دارید را ایسای   احساس   ایدکرده  تصادف حرگبار حفظ

 .اس  زیدگ  سخ  توی

 

 
 !های  در باااازار باااورس هسااا نددایناااد در حاااا  از دسااا  دادن لااار پ ایسااایراحاااا افساااوس کااار ی  

باورس عی  رغم تصور حردم بازار بورس ییاز بر دای  عی   خیی  با ی  یدارد   هس ند افرادی کار باا یهااه سان   در 

 .سودهای کالی  ح  کنند

گام   با سرحایر کم  ارد بازار شاوید خواهیاد برشاید در یهاه ا   بازار بورس بسیار پیچیده بر یظر برسد احا اگر ش ا گام

 .کردید خطریاک یبودها هم کر فکر ح دید کر ای  غو  پوشال  آیمدر

ای  یرخ بنزی  اس  خیی  از عاحر حردم یاراح    در حا  گیری در حورد افزیک حثا  ساده: ت   د ل  در حا  تص یم

بنزی  های پا ی داید در صورت افزای  یرخ بنزی  ستام شرک گذار بورس  باهوش ح اع راض هس ند احا یک سرحایر

  ستام در بازار بورس افزای  پیدا خواهد کرد   بر جای یق زدن   یاراح   سع  ح  کند بت ری  تص یم ح ک  را بهیرد 

 .کند   در اداحر حزد هوش ندی خود را خواهد گرف پا یشهاه بنزی  در بورس را خریداری ح 



2 
 

 .های بازار بورس بوداف اده از پ ایسیرپاای  فمط یک حثا  ساده   پی 

 .امگذاری کنید را توضیح دادهدر حمالر پایی  سر دلیر حتم   اساس  کر لرا باید در بورس سرحایر

 

 اول: کشور ما یک کشور همیشه درگیر با تورم استدلیل 

کنیم کر تورم حزح  جزئ  از زیدگ  حا شده اس    با گوش    پوس  خود آن را بر دلیر اینکر حا در کشوری زیدگ  ح 

 خاود باا را لیزه ر کر  سا  ییز شاهد یک تورم سویاح  گویر هس یمایم   ه چنی  حع و ً هر پنج یا ش احساس کرده

 .کندح  ازپی بی  را طال    سک  بورس حایند حولد هایدارای  در گذاریسرحایر الزام با  تورم ای   جود با بردح 

 

 
 

 دهند لون سودگذاری در بازار بورس ترجیح ح گذاری در بایک   گرف   سود بایک  را بر سرحایراحا غالب حردم سرحایر

 .داینااد در صااورت  کاار دردرازحاادت زیااان در ای ظارشااان خواهااد بااودح  گذاری احاا بااایک  را یااک ساارحایر

 باشد ؟ده ح بایک  در درازحدت زیانگذاری درسپردهاحا لرا سرحایر

 بار ساا یر تاورم درصاد ۱۵سا  اخیربر طورحیایهی  کشورحا  ۸۰ام کر درهای ات صادی ح وجر شدهح  با حطالعر لرخر

 .درصد بوده اس ۲۰ اخیراغیب سا  لند در سالریک هایسپرده بایک   سود اس  دیده خود

ساا  اخیار  ۳۵ در حاداتر کار اینجاس  حشکر احا دهدح  یشان ده سود ه بایک  رادرسپرد گذاریای  اخ الفد سرحایر 

 گاذارداده ساپرده بار بایاک کر سودهای  ت ام تنتا یر   شودح  حواجتر هرپنج تا هش  سا  کشور با یک تورم ست هی 

 .شوددرصد از تدرت اصر پو  ییز کاس ر ح  ۷۰تا ۴۰ گاها بیکر  بردح  خود با را اس 

 .باشدح  ییز ده زیان بشدت بیکر  ییس  ده سود فمط یر بایک در گذاریسپرده ای  یعن 
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 هاایفعالی  از حاصار ساود  کنیادح  گذاریسارحایر  ده ساود    احا زحای  کر شا ا در یاک شارک  بورسا  حع بار

 ش ا بیش ر سود بر حنجر ییز  ستم تی    افزای    شودح  بایک  سود ه ان کر باشدح  بایک  سود با برابر  غالباً شرک 

 آن هاایدارای هسا ید شارک  یاک ساتاحدار شا ا لاون شاود یاگتاای  تاورم دلاار کشاور اگار ه چنای  شود ح 

 .ایدکردده ایجاد خود برای تورح  سپر یک ش ا   کندح  پیدا افزای  تورم افزای  با ییزه زحان  شرک 

 

 دهدمی پوشش تمام بازارهای موجود درایران را  دلیل دوم: وجود ابزارهای مالی متنوع در بورس به طوری که

 

 
 

 حاا  در  حخ یا  بازارهاای  حخ یا  هااید ره در  شویمح  ح وجر کر حال  در سا  اخیر ایران ۴۰ات صاد با دت  در 

 .ایدبوده  رشد

گذاری کرده بودیاد بیشا ری  ساود را بای  ت اام در احالک سرحایر ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۰های برای حثا  کسای  کر بی  سا 

 ا یا  رشاد دلیار بار گذاری کرده بودیددر طال سرحایر ۱۳۸۷تا  ۱۳۸۵بازارهای حال  داش ند  کسای  کر در سالتای 

عیاار  ۲۴گرم طال با خیوص   ۳۱٫۱  تمریبا هرا ی  کر جتان در طال حخصوصاً بتاگران فیزات گیری ایدازه  احد) جتای 

گذاری کارده درباورس سارحایر ۱۳۹۲تاا  ۱۳۸۸ ازساا  ح  باشد( بیش ری  بازده  را داش ر اید   ه چنی  افرادی کار

 .د ره دره ان  طال ارز از بیش ر بسیار بودن ر شدهر بر هابازده با تری  با بودید

دهد برای بر دس  آ ردن حداکثر بازده   افزای  لندی  براباری رار ت خاود ها از بازارهای حخ ی  یشان ح ای  حثا 

 !باید بر دت    با سرع  در بازارهای حخ ی  جابجا شد

 شود بر راح   حسک  را پ  از رشد فر خ    آن را با طال جایهزی  کرد؟بر یظرتان آیا ح 

 احنی   یهتداری طال لر کنیم؟های با ریسک 
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 یا لطوراز رشد ای  بازارها بر سرع  حطیی شویم؟

 دس    درآن باهوش گذارانسرحایر اغیب کر جای  کنیم پیدا تواییمح  بورس دربازار را  لنین ای  سوا ت ه ر پاسخ  

 .دارید برآت 

 گذاری کنیددر حوزه احالک  حس غالت سرحایر های فعا توایید در شرک برای حثا  جت  سرحایر گذاری دراحالک ح 

 از سارع  بار تواییادح  شد ییاز هرزحان  حعاد  رشد تی   آن دربازارآزاد   یا ح   گاها بیش ر از بازارآزاد سود کنید

 داریاد ییااز کر زحای   کنید  ر د بود خواهد بازارآیجا بعدی رشد کنیدفکرح  کر ایهرحوزه  بر شوید خارج بازاراحالک

 حعااد  کار بخرید طال سکر سپردهگواه  یا درطال گذاریسرحایر هایصند ق ستام تواییدح  کنید گذاریسرحایر درطال

 را آن تواییدح  دارید خود فیزیک  سکر بر ییاز ش ا کر  زحای  کندح   پیدا  کاه  یا  افزای   بازارآزاد در طال  سکر  تی  

 .بهیرید تلویر بورس سازحان ازایبارهای

توایید ایاوا  ح  دربایک گذاریسرحایر عوض بر اس  داراداحر رکود  ای  اس  رکود درحا  ات صاد اگر احساس کردید 

 از کادام هار فار ش بر ییاز زحان  هر  حخ ی  ا راق حشارک   خزایر را با سودهای با تر ازسود بایک  خریداری ی ایید

 دارای  شدگ  یمد کر کنید یمد را خود دارای  گرف ید فر ش بر تص یم کر ر ز ه ان در تواییدح  داش ید خود هایدارای 

 .باشدح  های بسیارحتمی حز از یک  بازاربورس در ها

 ییز را خود شده خریداری احالک  حدارک اسنادرب   دردسرهای   طال یهتداری احنی   ریسک ه چنی  دربورس

 .شوید جاجابر حخ ی  بازارهای در تواییدح  سرع   بر یدارید

 .باشدبر یظرح   جود ابزارهای حخ ی  دربورس   ستول  جابجای  در آیتا بت ری  حزی  بورس درت ام دییا ح 

 

 توانید وارد آن شویداخیراست و باهرسرمایه میسال۴۰ بازارهای ترینازپربازده یکی دلیل سوم: بازاربورس

 

 
 



5 
 

 ارز ت اح  بازارهای حوجود شاخص بورس)حیایهی  ت اح  ستام حوجود دربازار( رشد تابر توجت  داش ر   برابر بادر بی   

 ۴۰ در ساود درصاد هازار لنادی   های  هسا ند کاردر باورس شارک  حوجود هایشرک  بی  در احا داش ر حسک   

 اخ صااص خاود بار بسایار فاصایر باا را ایران بازار تری پربازده رکورد تنتای   بر ایدکرده خود ستاحداران یصیب  سا 

سایر باازار را پ ای ساتام تواییادح  باشید داش ر ستام خرید پر سر در  آحوزش حشا ره   حطالعر ک   اگر یعن  ایدداده

 .ازآیتااا باشاایدحاادت بیکاار در بینااد حاادت عااال  احااا یاار در کوتاههایشناسااای  کنیااد خریااد کاارده   حن ظاار رر ت

الب ر ای  تنتا حزایای کولک  از بازارسرحایر برای ش ا اس    حزایای پنتان بسیاری حایند ک ک بر ات صاد   تولیاد حیا   

 کنادح  کشاور در ک ک بر تموی  بنیر ات صاادی شارک  هاای بازرر بورسا  کشاور   ک اک بار کااه  بیکااری

اید هم با ساود کاردن در باورس بازی بردد بردد برد را شر   کرده کنید یکگذاری ح زحای  کر ش ا در بورس سرحایر

کنناد   ح  تاحی  بورس بازار از را خود ییاز حورد یمدینه    شد خواهند حوفق بورس  هایشرک  هم ش ا بریده شده اید

 .گزاری سااار سااار بااارد اسااا کناااد. ایااا  یاااک سااارحایرهااام ات صااااد کشاااور ر یاااق بیشااا ری پیااادا ح 

شود بیکر تیشر بر ریشر ات صاد کشور ییز شود؟ یر فمط ک ک  ی  رید سکر   ارز بر ات صاد کشور ک ک  ح احا آیا در خ 

 .شودزده ح 

گذاری در بازاربورس را شر   کنید ییاز بر سرحایر زیاادی یداریاد   با توجر بر حوارد گف ر شده برای اینکر ش ا سرحایر

گذار بورس تبدیر شوید   تدم کولک احا حتم ید از هف ر آینده بر یک سرحایرگیرتوایید پ  از تص ی   کر احر ز ح ح 

 .برسید حال  اس مال  بر   بردارید   اساس  در راه رسیدن بر ر یای اس مال  حال  خودتون

یاادگیری   های رایهان سای  ح  در ای  حسیرپرفراز   یشیب احاا د سا  داشا ن  ش ا ح  توایید از  یدئوها  آحوزش 

 .گذاری بورس اس فاده کنیدسرحایر

 ار شما ددوست

 موسس و مدرس سایت مدرسه بورس  محمود مرادی 
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