


 تورم 

همیشه یادتون باشه برای این که ارزش پولتون کم نشه هر سال حداقل باید اندازه نرخ  
..... تورم سالیانه پولتون درامد داشته باشید تا ارزش پولتون کم نشه   



 سود بانکی

  نرخ از باید که بگیرید نظر در حتما کنید می گذاری سرمایه جایی اگه
 پس با ریسک بدون و زحمت بدون چون بیارید در بیشتر بانکی سود
 به تون ریسک و  زحمت پس .... میدن سود بهتون بانک تو انداز

 بیارزه سودش



 تاالر بورس

االن .... تاالر بورس که تو فایل صوتی توضیح دادیم عکس زیر هستش 
دیگه با اومدن اینترنت کارایی نداره و رفتنو سر زدن به تاالر بورس می 

البته هنوز محل دور همی بورس بازاری ... تونه براتون دیدنی باشه فقط 
 قدیمیه 



 اولین گام عملیاتی

اولین کار اینه که یه کارگزاری انتخاب کنید و ادرسش رو از اینترنت تو شهرتون پیدا 
 ...بورسی می خوام  کنید و برید دفترشون بگید که من کد 

و بعد کد  ... ( عین همه ج چند تا فرم و کپی شناسنامه و )مدارک رو بهتون می گه 
 ....  بورسی بهتون می دن و شما می تونید معامله کنید 

 
کارکنید هم خدماتش از همه جا بهتره و تقریبا  مفیدبرا شروع می تونید با کارگزاری 

 همه جای ایران نمایندگی داره  
 



 اطالع از قیمت سهام 

 ...بروید   tsetmc.comبرای اطالع از قیمت سهام به سایت   •
 



 نماد معامالتی

 گفتیم نماد معامالتی برای اختصار در نام شرکت ها به کار میره
 طبق درخواست مخاطبان چند مثال تصویری می اوریم 

 حرف ح برای سهام حمل و نقل  



 نماد معامالتی

 حرف خ برای سهام خودرویی



 نماد معامالتی

 حرف ف برای فوالدی ها 

 
 



 نماد معامالتی 

 حرف د برای دارویی ها 
 حرف خ برای خودرویی ها 

 حرف غ برای غذایی ها 
 حرف ق برای قندی ها 

 حرف ک برای معدنی ها و کاشی و سرامیک 
 حرف پ برای پالستیکی ها 

 حرف س برای سیمانی ها 
 حرف و برای سرمایه گذاری ها 

 حرف ث برای ساختمانی ها 
...و  



 سالی مالی 

 یه عده از دوستان گفتن سالی مالی رو نمی تونن از توسال پیدا کنن
....زبانه اگهی مجمع رو بزنید اونجا تو قسمت سالیانه می نویسه   



 سالی مالی 

نیست االن  29/12یادتونه گفتم همه سهم  سالی مالی شون منتهی به 
:وملت رو ببینید تو تصویر زیر   



 سالی مالی 

هست  3یا سالی مالی ثشاهد رو ببنید که تو برج   



 سالی مالی 

مبحث سالی مالی مهم هستش کال  بعد ها که انواع مجامع رو براتون 
توضیح دادیم و یه دفعه سهم تون متوقف شد می فهمید که باید سالی 

 مالی رو یاد بگیرید 



 شیوه معامله در بورس 

 مکانیزم حراجی که در فایل صوتی می گیم برای نماد خودرو 



 شیوه معامله در بورس 

 مکانیزم حراج برای نماد فملی
بقیه گرون تر بخره از هر کی : نفر اول خریدار   

... هر کی ارزون تر بفروشه : نفر اول فروشنده   



 شیوه معامله در بورس 

 قسمت خرید و فروش برای شرکت ذوب 
 
 



 شیوه معامله در بورس 

 روز منفی ثشاهد 
...وقتی امروز ثشاهد مشتری برای خرید نداره  

....اون کم رنگ ها در واقع الکی هست   
 



 دامنه نوسان 

امروز نهایت دامنه نوسان رشد کرده و به .... سهم زیر رو ببنید 
درصد مجاز قیمت برای خرید  5خریداران اجازه نمی دهد بیشتر از 

 (در اصطالح صف خرید بعدا توضیح میدیم ....)بدهند 
 



 دامنه نوسان 

در  که (در روزی که براتون اماده کردیم )اوان مقدار مجاز نوسان سهم 
:سایت مشخص شده   

 یعنی فقط تو این بازه می تونید معامله کنید 



 دامنه نوسان 

نفر  6670...دوباره به قسمت خرید فروش سهم اوان نگاه کنید حاال 
...تو صف وایسادند   

 



 دامنه نوسان 

حتما براتون سوال شده که چرا یه نفر خارج از محدوده مجاز سفارش 
این سفارش الکیه و مردم عادی نمی تونن بیشتر از  ... فروش گذاشته 

داره اون قسمت بیشتر بار روانی ... محدوده مورد نظر سفارش بذارند 
... و واقعی نیست   



 دامنه نوسان 

 (بعدا توضیح میدیم)بیشترین حد مجاز منفی و به اصالح صف فروش



 دامنه نوسان 

 دو سهم در دامنه مجاز تعیین شده معامله می شوند 



 حجم سفارش  

 :نکته مهم 
در فایل صوتی ) به حجم سفارش توجه نکنید می تونه ساختگی باشه

 (توضیح میدیم 


