
 

 سرمایه گذار یا معامله گر ؟

 سرمایه گذاری و معامله گری دو روش بسیار متفاوت از هم برای بدست آوردن سود در بازار های مالی میباشد . 

تفاوت های آنها بهتره که شناخت ولی این دو با هم تفاوت های زیادی دارند و برای هر دوی آنها به دنبال کسب سود از اختالف ارزش در بازار هستند .  

اول هر یک از آنهارا بررسی کنیم 

 
 

 سرمایه گذار :

 سرمایه گذاری تعهد پولی و سرمایه ای برای خرید دارایی با هدف بدست آوردن سود مالی است

سود مرکب از  بدست آوردن سود تدریجی و یا حتیسرمایه گذاری  از  که به طور دقیق تر اگر بخوایم بررسیش کنیم میشه گفت هدف سرمایه گذاران

ها ملک ارزهای دیجیتال و یا خیلی چیزهای دیگر که در بازار های etfنگهداری یک دارایی میباشد که میتونه اون دارایی یک سبد از سهام های مختلف 

 مالی وجود دارند باشد 

یعنی افزودن تعدادی بیشار از گذاری بدست آورده اند  سودی که از آن سرمایه پول و  که حتی این سرمایه گذاران با روش هایی مانند وارد کردن دوباره

 رو به سطح باالتری میرسونند آن به  سبد داراییشون سود دهی خودشون 

 اگر بخوایم یک مثال برای این مورد بزنیم 

حاال بعد از این که شرکت سود یک شرکت هستید و بر روی آن سرمایه گذاری کرده اید   stock holderشما سهام دار و یا همان اصطالحا فرض کنید 

 ساالنه شرکت رو تخصیص کرد با سودی که به شما رسیده شما میاید و با آن پول به تعداد سهام های خودتون می افزایید 

ای سرمایه میتوان به کسب سود مرکب در سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال و یا صندوق ه مثال برای دیگر مزایای آن بزنیمو اگر بخوایم یک 

 80ری کنید و بعد از یک سال به شما دالر بر روی یک دارایی سرمایه گذاری کنید و نگهدا 100ی مثال اگر شما گذاری و خود سهام هم اشاره کرد برا

دالر محاسبه  180% دوم بر روی 80% سود حاصل کنه این 80دالر میشود ولی اگر دوباره در سال دوم هم  180سود حاصل کنه ارزش دارایی شما 

دالر میرسد که اگر این مقدار رو به سال های بیشتر بست بدین و ادامه بدید شاهد یک سود   324میشود یعنی ارزش دارایی شما در سال دوم به مقدار 

 دهی فوووق العاده در زندگی مالی خودتون میشید 
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راه خب این فقط در رابطه با سود دهی بود ولی سرمایه گذاران در موقع ضرر و روند کاهشی چکاری انجام میدهندبه طور معمول آنها با بازار هم

شن و مالک میمیشوند و با دارایی خود حتی در ضرر هم ادامه میدهند چون اکثرا به این باورند که این ضرر ها جبران خواهند شد و در آینده پوشش داده 

 بیشتر برای آنها بنیان و پایه آن دارایی هستش و حاال میرسیم به معامله گران 

 معامله گران :

 ( به کسی که به دنبال کسب سود از خرید و فروش هستش میگن  tradersمعامله گران )

 که آنها معامالت بیشتری رو انجام میدهند و بیشتر درگیر نوسانات بازار هستند 

 ستشر نسبت به خرید و نگهداری عملکرد بهتر و کسب سود بیشتر هخب هدف از انجام این کا

 
 ین مقدار رو یک معامله گر در مدت یک ماه بدست میاره  % رو ساالنه حاصل میکنه 20برای مثال کسی که با سرمایه گذاری مقدار سود 

ند و حتی بر خالف سرمایه گذاران حد ضرر هم برای خود معامله گران در خرید یک درایی یک بازه زمانی مشخص رو برای کسب سود در نظر میگیر

 ستفاده کنند قرار میدهند که در به مدت طوالنی با یک سهام یا دارایی همراه نباشند و بتوانند در بازار مالی از دیگر موقعیت هایی که بوجود میاد ا

 یکالی توجه بیشتری دارند معامله گران در بازار های مالی عالوه بر تحلیل فاندامنتال به عوامل تکن



 دسته بندی مختلف تقسیم میشوند : 4به  traderمعامله گران 

 یا همان معامله گران بلند مدت هستش که نگهداری دارایی آنها شاید تا ماه ها طول بکشه  position tradersاولیش 

میشه که مدت نگهداری یک معامله و دارایی آنها به روز ها و یا چند معامله گران نوسانی   swing tradersدومین دسته بندی معامله گران مربوط به 

 هفته بیشتر خالصه میشه و 

روزانه هستند که معامله این افراد در طول روز انجام میگرد و تا قبل از این که وارد روز بعد بشوند و یا همان معامله گران   day tradersبعدی هم 

 د را میفروشند معامله آنها بسته میشود درایی خو

هستش ک حتی بعضی ها به آنان اسکالپر هم میگن میشه که مدت زمان نگهداری دارایی و خرید و   scalper tradersدسته بندی آخر هم مربوط به 

 فروش در این نوع به چند ثانیه تا چند دقیقه خالصه میشه که انان تعداد زیادی معامله ولی با سود های کوچک را انجام میدهند

گذار بدست میاد رو یک معامله گر میتونه در طول یک ماه بدست بیاره براتون جذاب شاید اون قسمت که گفته شد سودی که در یک سال توسط سرمایه 

هر شخص نسب به خصوصیات فردیش انتخاب متفاوتی برای فعالیت در زمینه بوده باشه ولی این دو موارد هرکدوم مزایا و معایب خودشون رو دارند و 

ین که چه عواملی در انتخاب اینکه شما سرمایه گذارید یا معامله گر میتونید به جلسه بعدی یعنی بازار های مالی رو داره اگر شما عالقه مند به شناخت ا

 مراجعه کنید  140جلسه 

 امید وارم 

 

 

 

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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