
 

 :خالصه و مفید راجب سهام داشته باشیم میتونیم اون رو اینگونه بیان کنیم  یتعریفخط یک در اگر بخایم 

 .میباشدن شرکت آ سهام که نشان دهنده مالکیت شما از بخشی از هستشیک سهام ، اوراقی 

 

ولی بعضی اوقات هم به صورت خرید و فروش میشوند    Stock Exchangesیا همان   در بازار های بورس اوراق بهادار اغلب  stocksاین سهام ها 

 .تا امنیت معامله شما تامین شود شخصی به فروش میرسند که میبایست معامله شخصی آنها مورد تایید سازمان های نظارتی دولتی باشد 

 .از خودش نشان دادی گرفت و عملکرد بهتری رو از دیگر سرمایه گذاری ها پیشو در طول تاریخ این نوع سرمایه گذاری سهام در بلند مدت 

 .امروزه این سهام هارو کسانی که عالقه مند به سرمایه گذاری هستند میتونند از بروکر های آنالین خریداری کنند 

 ر بررسیش کنیمقیق ترو بیشتر و د  stockخب حاال بهتره که سهام و 

 ای گسترش دادن و توسعه کار و بیزینس خودشون اقدام به فروش سهام کسب کارشون میکنند رشرکت ها ب

 میگویند stockholderکسی که سهام یک شرکت رو نگهداری میکنه رو بهش سهامدار یا کلمه انگلیسی 

که باید به این موضوع دقت داشته باشید همیشه سود سهامدار بعد از خرید یک سهام از شرکت میتواند ادعا در بخشی از سود آن کسب کار کند هرچند هم 

 دهی یک شرکت مثبت نمیباشد 

 خب حاال مقدار این سود چگونه محاسبه میشه ؟

شما سهام آن باشید  10سهم داشته باشد و شما مالک  100این مقدار بستگی به مقدار سهامی که اون فرد دارد بستگی دارد . برای مثال اگر یک کمپانی 

 درصد درآمد ها و سود دهی آن ادعا داشته باشید . 10ید بر میتوان
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ه این علت به این موضوع دقت داشته باشید فقط که سهامداران مالک شرکت نیستند آنها مالک سهام آن شرکت هستند و این دو موضوع با هم فرق دارد . ب

انونی در نظر میگیرند . این جمله به این معنا هستش که دارایی های شرکت برای که قوانین و قانونهای اکثر کشور ها ، شرکت هارو به عنوان یک فرد ق

 خودش است .

به این موضوع حتما .  برای مثال یک دفتر با پر از صندلی و امکانات وسایل درون یک شرکت متعلق به خود شرکت هستش و  برای سهامدار نیستش

 شرکت تعلق دارد .  باید دقت داشته باشید چرا که اموال شرکت به خود

 در مقابل اموال سهامدار هم متعلق به خودش هستش و از دارایی های شکرت جدا میباشد 

برای مثال اگر روزی شرکتی ورشکست بشه و دادگاه تمامی شرکت را برای فروش بگذارد اموال و سهام های سهام دار در امان هستند و هیچکسی 

هایش کند ولی در سمتی دیگر همانطور که شما عزیزان میدونید یکی از عوامل موثر بر قیمت سهام یک شرکت به فروش سهام نمیتواند او را مجبور 

 بحث عرضه و تضا هستش ولی با این حال و اتفاقات این چنین باعث کاهش قیمت سهام آن شرکت میشوند 

 



 شیمخب حاال بهتره نگاهی به حق های سرمایه گذاران بعد از خرید سهام داشته با

 مالکیت یک سهام به شما حق رای دادن در جلسات و مجامع رو میدهد

 همچنین بر سود سالیانه ای که توسط شرکت تقسیم میشود هم سهم میبرید 

 حق فروش سهامی که در اختیار دارید و مالکش هم هستید را دارید  و وضح ترین مورد

 

 هر چقدر در موارد باال تعداد سهم بیشتری داشته باشیم سهم بیشتری میبرید 

 و اگر شما ملک مقدار بسیار زیادی از سهام آن شرکت باشید میتوانید به عملکرد و سیاست های شرکت نیز جهت دهید 

خانه ها یا ساختمان ها و یا صندلی و جایگاه آن شرکت به همین خاطر هستش که شرکتی ااگر میخواهد شرکت دیگری را خریداری کند به سراق خرید کار

 نمیره بلکه به سراق خرید سهام های میرود 

 

و سرمایه کافی برای خرید عمده ای از سهام یک شرکت رو دارا نیستند این موضوع قابل اجرا نیستش  stockholdersخب حاال برای اکثر سهامداران و 

 محسوب میشه؟آیا این موضوع مشکلی داره و مانع 



شریک شدن در سودی که یک شرکت حاصل  ودر سرمایگذاری در سهام چیزدیگریست و آن هم سود کردن ما هدف اصلی  جواب ما یقینن خیر هستش 

تاریخچه پیدایش  نگاهی بهمراجع کنید  129میتونید به جلسه  جذاب و اموزنده شما عزیزان که  که این دقیقا به دلیل پیدایش سهام اشاره دارد است میکنه

 سهام داشته باشید

 انواع سهام ها

سیار شاید میشه گفت کمتر کسی به دسته بندی سهام ها و موارد دیگرش دقت کرده باشه ولی با این حال اگر اطالعات راجبشون داشته باشید راهی ب

 مناسب برای کسب سود هستش

 نوع مختلف دسته بندی می باشد 19بازار سهام دارای در حدود 

وجه به سیاست ولی دوتا از از معروف ترین هاشو االن با هم دیگه بهش میپردازیم ما بقی آنهارو در جلسات آینده بهشون مروری خواهیم داشت تا شما با ت

 های سرمایه گذاری شخصی خود بهترین انتخاب هارو داشته باشید 

به عبارت های هستش که اگر این نام هارو بخوایم به فارسی ترجمه کنیم    preferred stockو  common stock دو موردی که میخوایم بررسیم کنیم 

 سهام عادی و سهام ارجح باید نام ببریم ولی برای بهتر ادا شدن حق مطلب بهتره که آنهارو با نام های اصلیشون یاد کنیم 

  common stockصحبت میکنند   common stockر اصل دارند از هاست و اکثر افراد که صحبت از سهام میکنند د سهام عادی یکی از معروف ترین

   77و حق خرید و فروشتمامی ویژگی هایی که یاد شد رو دارا هستش مثل رای دادن و تقسیم سود 

 شناخته میشود  preferred stockسهام ارجح یا ممتاز هستش که به 

 بر درآمد های شرکت میتوانند داشته باشند  ی حق رای نیستند ولی ادعای بیشتریسهامداران این سهام دارا

 برای مثال حتی سهامداران ارجح سود سهام رو از سهام داران معمولی زود تر دریافت میکنند

 

 که امتحاناتش رو قبال پس داده است  برای سرمایه گذاری هستش خب حاال بعداز همه این موضوعات که گفته شد و متوجه شدیم که این یک  روش خوب

 به موضوع این که چجوری میشه توش سرمایه گذاری کرد و کسب سود کرد میرسیم.

ها یا همان بازار های بورس اوراق خرید و فروش و سرمایه گذاری کرد  stock exchangeهمانطور که در ابتدای جلسه گفته شد سهام هارو میتوان در 

که رابطی بین معامله گران و بازار های بورس انجام معامالت از طریق بروکرها میباشد  سرمایه گذاری در این بازار که یکی از ساده ترین راه ها برای 

 ها هستند که کار را بسیار راحت تر و سریع تر کرده اند   stock exchangeاوراق بهادار یا 

 بهادار اشاره داشته باشیم حااال اگر بخوایم به بهترین و پرقدرتمند ترین بازار های بورس اوراق 

هست به عنوان بزرگترین و قدرتمند   New York Stock Exchangeکه خالصه شده کلمه  NYSEکه میتوان از بازار بورس اوراق بهادار نیویورک 

  ار دارندرق Nasdaq  ،Hong kong ،shanghai ، Tokyo   ،Londonهایی مانند   stock exchangeترین آن ها اشاره کرد که به تریتیب بعد از



 آنالین سر چه چیزی شکل گرفتند  معامالتراستی یه موضوع بسیار جذاب رو بزارید با هم بررسی کنیم و ببینیم این 

 که به دوشنبه سیاه معروف شد  1987بورس در سال  سقوط بعد از

 مشتریان نبودند  تلفن از طریق تلفن خرید و فروش سهام هارو انجام میدادند و خیلی ازین کارگذاری ها پاسخ گوی آن زمانکارگذاری ها 

عملی شد و   Nasdaqو به همین خاطر بعد از این اتفاق که سهامداران زیادی متضرر شدن این ایده آنالین کردن و بر خط کردن معامالت  توسط شرکت 

 تی به روش های آنالین امروزی تبدیل شد سنومعامالت از تلفنی 

 

 که در یک جلسه جداگانه به آن میپردازیم    CFDکه البته با توجه به پیشرفتهای هر روزه روش های معامالتی دیگری بوجود آمد مثل 

که معامالتی و لحظه   spotو یا معامله گری ) آتی (  futureولی روش گوناگون سود آوری در حال حاضر در این بازار وجود دارد مانند معمله گری 

 میشود  ارائهبه سرمایه گذاران ها و این خدمات توسط بروکر  میتوان انجام داد  ی با اهرم که راه های خوبی برای سود آوری هستندمانند آتی را

 

و ی بزرگترین بورس های دنیا ها   stockو  هام ها سبرترین و سودآورترین شما عزیزان برای مطلع شدن از بهترین بروکر های  برای معامله گری 

 کسب سود میتوانید با تیم مجرب پشتیبانی ما ارتباط برقرار کنید 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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