
 

 سود مرکب چیست ؟

 یکی از پدیده های جذاب در بازار های مالی سود مرکب هستش که تفاوت ها در زندگی مالی افراد رو رقم میزند 

 خب سود مرکب اصال چه چیزی هستش ؟ 

 ،زمانی که شما سرمایه گذاری خود را انجام دهید و سودی که از آن بدست می آورید را بجای برداشت 

 درآمد های خودتان باز هم سود بدست آورید دوباره در همان کسب و کار و یا کسب و کار دیگری سرمایه گذاری کنید که از 

 به اون سود مرکب می گویند 

 شاید یکم پیچیده شدش 

 بریم سراق یک مثال برای درک بهترش 

 یه گذاری کنید سرما $1000 شما فرض کنید بر روی یکی از طرح های کپی تریدینگ حرفه ای

 درصد سوددهی داشته باشد  20که برای شما به طور میانگین ماهانه 

 دالر میشود  200درصد سود شما  20در ماه اول 

 نید احاال بجای این که این پول رو برداشت کنید میتو

  بر روی طرح های دیگه ای هم سرمایه گذاری کنید که در عین حال سبد سرمایه گذای هم تشکیل دهید

  محاسبه میشود دالر 1200 سود بر روی %  20دالر هستش و در ماه دوم  1200یعنی سرمایه شما 

 میشود   240 که مبلغ سود آن

 حاال اگر این روند به کار گیری سود خودتون رو ادامه دهید 

 دالر خواهد شد  7916در سال اول سود شما 

 دالر سرمایه گذاری کنید 1000فقط در هر ماه با با ولی در حالت عادی اگر از سود خود استفاده کنید و 

 بیشتر نخواهد شد  2400در پایان سال سود شما 

 ببینید این فقط اینجا به پایان نمیرسه 

 در بازه زمان طوالنی تر تاثیر خودش رو بیشتر و بیشتر نشون خواهد داد 

 ببینیم برای مثال خیلی دور تر هم نه فقط سال دوم رو باهم محاسباتش رو 

 با به کار گیری سود خو دتون و دست نزدن به پولش 

 دالر خواهد شد  79500در سال دوم مجموع سرمایه شما در حدود 

 بله این عدد عملی خواهد شد فقط به شرطی که شما اصل سود مرکب رو رعایت کنید 

 چیزه  دیگه فکر نکنم نیازی باشه حالت معمولی رو بگم عددش جلوی این مقدار خیلی نا

 سال رو محاسبه کنید  4تا  3بهتون پیشنهاد میکنم یکبار خودتون سود مرکب سرمایه گذاریتون رو برای چندین سال مثل 

 و انگیزه ای که براتون بوجود میاد رو حس کنید 

 در آخر هم دوباره به این موضوع تاکید میکنم که تفاوت های مالی افراد رو همین سود مرکب رقم میزنه 

 در کسب درآمد به دالر این یکی از مواردی هستش که میبایست انجام داد که 

 

 

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

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