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 به نام او

 مقدمه

فرد داراي  کارمند،یک شاید  .خواهید درآمد خود را افزایش دهیدممکن است جزء افرادي باشید که می

ود را در دانید درآمد اضافه خشاید جز افرادي باشید که نمییا یک ثروتمند هستید.  شغل آزاد، کسبه بازار و

ر نه و در آخ ایدکه در جایی سرمایه گذاري کرده  هستیدجزء کسانی یا  چه بازاري سرمایه گذاري کنید.

انداز یک پسخواهید می شاید، و یاتنها سود به دست نیاورده اید بلکه سرمایه خود را هم از دست داده اید. 

نید زشاید از آن دسته افرادي هستید که به هرچه دست مید. یاز طریق آن داشته باشو درآمدي  یحداقل

  تواند مفید باشد.جزء هرکدام از افراد فوق که باشید خواندن این کتاب می کنید.ضرر می

در این کتاب کوچک سعی شده است برخی مهارتهاي الزم براي سرمایه گذاري به صورت کاربردي و 

ش درآمد در مسیر افزایتا بتوانید  نوآورانه عنوان شود که در نوشته هاي دیگر کمتر به آنها توجه شده است.

 زندگی بهتري را براي خود و اطرافیان خود مهیا کنید. حرکت کنید و

دهد که شما عالقه مند افزایش رفاه همین که شما مشتاق آموختن و مطالعه این کتاب هستید نشان می

از خودتان  ،تري در زندگی هستید و جا دارد به همین خاطرعزیزان خود و کسب جایگاه مناسب خود و

 ممنون باشید. 

و ما باید آنرا انجام  طلبدانجام هر کاري مهارتهاي خاص را میاینکار را انجام داد؟ حاال چگونه می توان 

ا پیشرفت و خود را ب مبه کار بگیری خود راآموخته هاي  براي موفقیت باید دهیم تا به نتیجه دلخواه برسیم.

. راه آن هم داشتن دانشی که کاربردي در این زمینه است. کسب درآمد و مو شرایط جامعه تطبیق بدهی

د و بعدًا کردنتولید ثروت نیز یک مهارت و آموختنی است. به همین دلیل در گذشته در بازار شاگردي می

 .شدندشان حجره دار و ثروتمند میدخو

متاسفانه در نهادهاي رسمی آموزش، مثل مدرسه و یا دانشگاه این مهارتها به ما آموزش داده نشده است. 

از نظر فرهنگی هم جوسازي بدي بر علیه پول و ثروت درجامعه ما وجود دارد در حالیکه طبق سفارش 

  .مل بدبختی استو نداري یکی از عوا دین ما فقر
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گذاري موفق را به صورت سرمایهقرار گرفتن در مسیر براي م مهارتهاي مورد نیاز در این کتاب قصد دار

خیلی خالصه و در حد آشنایی با موضوع بیان کنم. به طوریکه قابلیت استفاده در دنیاي واقعی را داشته 

 .شما هاي مناسبباشد و شروعی باشد براي کسب درآمد و سرمایه گذاري

پیشاپیش قدردان خواهم بود  ،کنید ضمن عرض پوزشقصانی مالحظه میدر خاتمه چنانچه ایراد و ن

 اینجانب را مطلع نمایید تا اصالح و زمینه بهبود مستمر آن فراهم گردد.

 محبوب صادقی 

 1395سال  آبان   

 به امید موفقیت روز افزون شما   
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 درباره نویسنده

 

 
 

 خواندن این کتاب اثر مثبتی است ، امیدوارگذاري مدرس مهارتهاي تحلیل بازار و سرمایه محبوب صادقی

 در زندگی و پیشرفت شما داشته باشد.

 

 »کجا و چگونه در ایران سرمایه گذاري کنیم؟، گذاريسرمایه الفباي« کتاب نویسنده •

 www.sarmaye-servat.comبه آدرس  سرمایه گذارمدیر سایت  •

  گذاريسرمایه و بازارتحلیل هايمهارت زمینه در متعدد مقاالت نویسنده •

 MBA ارشد کارشناسی و اقتصاد کارشناسی مدرك داراي •
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 گوید؟این کتاب چه می

وضوعاتی م به صورت تخصصی هستند. بهبیشتر کتابهایی که در زمینه سرمایه گذاري نوشته شده اند عموماً 

ظه کردم مالح . کمتر کتابیاندپرداختهمانند بورس، و یا محاسبات ارزش حال و یا نرخ بازگشت داخلی و.... 

 بصورتی نوشته شده که براي همه در هر سطحی قابلیت استفاده داشته باشد. که

است عنوان شود. به موفق که مورد نیاز یک سرمایه گذاري  موضوعاتی شده استدر این کتاب تالش 

استفاده براي عموم باشد. فصول کتاب قابل ثانیاً کاربردي بوده و مختص کشور ایران و اوالً که نحوي

داریم، در ادامه و در و افزایش درآمد سرمایه گذاري  لزومشود: در ابتدا نگاهی به شامل چند بخش می

بازارهاي مختلف سرمایه گذاري و دانش و تصمیمات حکومتی،  فصلهاي بعدي مسائل و دانش اقتصادي

هستند که ضروري است یک سرمایه  مواردي عناوین فوقگردند. عنوان میمورد نیاز براي اینکار مالی 

 گذار آگاه و موفق یک اطالع حداقلی از آنها داشته باشد.

توان خود را براي آموختن یک مهارت تازه آماده کرد فقط باید هر زمانی می ،به خاطر داشته باشیم که

احتمال موفقیت ما به طرز چشم گیري بخواهیم و با اصرار به آن عمل کنیم. اگر به این عمل ادامه دهیم 

شویم. مسلماً رفاه و آسایش خوبی نیز براي افزایش پیدا کرده و به عنوان یک فرد موفق شناخته می

 کنیم.خودمان و اطرافیان خود فراهم می
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 کسب درآمد و سرمایه گذاري چرا فصل اول: 

روند نه تنها در کشور ما ایران بلکه تقریباً در در جوامع دنیا فاصله فقیر و غنی در حال افزایش است این 

 .نداامین اجتماعی با بحران مواجه شدهعموم کشورهاي دنیا در حال اتفاق است. صندوقهاي بازنشستگی و ت

 اگر باور ندارید گاهی به اخبار گوش دهید. 

م درجایی بازنشستگی هبرخی بعد از چند نفر بازنشسته دیدید که در هزینه هاي زندگی خود مشکل دارند؟ 

به چند نفر کارمند برخورد کرده اید که زندگی خود  ظر ما ایمن ترین شغل کارمندي است.از نکنند. کار می

ست. کردند، به سر آمده اکرد و چندین نفر مصرف میگذرانند؟ دورانی که یک نفر کار میرا به سختی می

 ابل قبولی داشته باشند.ح زندگی قیک سط تاباید چند نفر با هم کار کنند 

اي بیابیم و رفاه زندگی خود را افزایش داده و آینده خود را تضمین نماییم. بنابراین باید براي خودمان چاره

تواند تهدیدي براي آینده خود و عزیزانمان باشد. اگر درآمد خوبی نداشته توجهی به این موضوعات میبی

سه خوب، خانه، ماشین و غیره را فراهم کنیم. تا آخر عمر باید با باشیم شاید نتوانیم هزینه ازدواج، مدر

هاي زندگی کلنجار برویم. احتماالً با افراد زیادي برخورد کردید که با این مشکالت دست به گریبان هزینه

 هستند.
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مدیریت  -2افزایش درآمد   -1توان توان این مساله را حل کرد؟ به دو طریق میخوب حاال چطور می

پاسخ داده شود. یکی از  اتشود به این موضوعوشمندانه هزینه هاي زندگی. در این کتاب سعی میه

توانیم درآمدي براي خودمان داشته باشیم بدون اینکه به کار اصلی و یا حرفه ما صدمه راههایی که می

ته حرفه دیگري داش و یا هروارد شود سرمایه گذاري است. حاال می توانید یک ثروتمند، کارمند، ورزشکار 

 باشید.

 منظور ما از سرمایه گذاري چیست؟

سرمایه گذاري یعنی مصرف پول در جهت کسب سود و درآمد. به صورت خیلی ساده یعنی پول خود را در 

جایی استفاده کنیم که از محل آن درآمد داشته باشیم. این امر مستلزم این است که ما مصرف حال را کنار 

 (هر چند در عمل گذر از خرید نکردن کمی سختآنکه در آینده درآمد بیشتري کسب کنیم.بگذاریم به امید 

شود. روشی بسیار مناسب براي سرمایه گذاري خوب باعث افزایش سرمایه اولیه و درآمد ما می است).

به صورت  .اینکه بتوانید رفاه و جایگاه زندگی خودتان را باال ببرید درحالیکه به شغل خود نیز مشغول هستید

داشته  سرمایه گذاري درستی فقط شرط آن این است که .خیلی ساده یعنی اینکه پول براي شما کار کند

 شود. باشیم. سرمایه گذاري انواعی دارد که در ادامه به طور اختصار توضیح داده می
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 عوامل اثرگذار در سرمایه گذاري خوب

موفقیت در سرمایه گذاري بستگی به عواملی دارد. براي اینکه بتوانیم در سرمایه گذاري خود موفق باشیم 

 مهارتهاي زیر را کسب کنیم:دانش و ضروري است و ریسک خود را به حداقل برسانیم 

  شرایط اقتصاديآگاهی از

  و حکومتی تصمیمات سیاسیآگاهی از

 انتخاب بازار سرمایه گذاري

 دانش مالی افزایش

 شود.هرکدام از آنها پرداخته می توضیحبه و در فصول بعدي ادامه  که در

 فصل دوم: شرایط اقتصادي
بدین صورت است که به شرایط یک سرمایه گذاري و میزان عموماً تصمیم براي انجام سرمایه گذاري 

ر توجه کمت اي داردالعادهفوق به شرایط اقتصادي که اهمیتلیکن متاسفانه شود. سود آوري آن توجه می

کنند. در حالیکه پایه هر سرمایه گذاري است و در قدم اول باید از شرایط اقتصادي شده و آگاهی کسب می

 آگاهی پیدا کرد. به همین دلیل اولین مبحث ما به این موضوع اختصاص دارد.

که دانشی شود نیست. بلاستفاده می منظور ما از دانش اقتصادي، مباحث پیچیده ریاضی که در علم اقتصاد 

است که با استفاده از آن بتوانیم درك و تحلیل صحیحی از شرایط و اخبار اقتصادي داشته باشیم. تا به 

 عنوان ابزاري براي انتخاب بهتر سرمایه گذاري و بهبود سرمایه گذاري خود از آن استفاده نماییم.

 .دآور استکنند سوشوند که فکر میسرمایه گذاري وارد میبرخی به دلیل نداشتن دانش اقتصادي در یک 

شوند. به سرمایه گذاران گاهی به ورشکست هم می وشود ولی به یک زیان جدي براي آنها تبدیل می

 ایه خود را از دست داده اند.متعددي برخورد کرده ام که صرفًا به همین دلیل سرم

چنین تحلیل نمایید. هماقتصادي را  توانید شرایط و اخبارشما میبا دانستن حداقل هاي دانش اقتصادي، 

 بینی شما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.قدرت پیش از این طریق
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ه داشت اطالع کنممواردي که در ادامه عنوان میبراي آگاهی حداقلی از شرایط اقتصادي ضروري است از 

 باشید.

 .حال افزایش باشندشود که قیمتها مدام در تورم: به شرایطی گفته می •

اوضاع خوبی از نظر اقتصادي در کشور حاکم شود که کسادي باشد و رکود: به شرایطی گفته می •

 نباشد.

 

 رشد اقتصادي: یعنی اینکه درآمد یک کشور نسبت به سال گذشته چند درصد افزایش یافته است.  •

رد تورم، در موکنم براي اطالعات بیشتر توصیه می لیکن .دگردمیداري داز توضیحات اضافه خو در اینجا

 اینترنتی گذاري و کسب و کار به آدرس رکود و رشد اقتصادي و اثر آن بر روي سرمایه

servat.com-www.sarmaye  تحلیل بازار قبل از سرمایه "مراجعه و از دوره رایگان آن تحت عنوان

ستفاده نمایید. در این دوره در چند فایل صوتی و خیلی خالصه در مورد موضوعات فوق بحث ا "گذاري

 ام که امیدوارم مورد استفاده شما قرار گیرد. کرده
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 : بازارهاي مختلف سرمایه گذاريسومفصل 

اجازه بدهید قبل از پرداختن به بازارهاي مختلف سرمایه گذاري تعریف خود را از سرمایه گذاري موفق 
 عنوان کنیم. 

 سرمایه گذاري موفق

ی . سود را به روشهاي مختلفبدست بیاوریمرمایه گذاري خود سود از سمایه گذاري موفق یعنی اینکه سر
ود گویم سمی ،بیشتر از نرخ تورم باشدام چنانچه سود سرمایه گذاري . از نظر منتوان بررسی کردمی

نرخ  ین تر ازولی اگر پایقبل عنوان شد مراجعه نمایید) صفحه (میتوانید به فایل صوتی تورم که در  .امکرده
 م هر چند در ظاهر سود کرده باشم.نکباشد زیان محسوب میتورم 

ود بانک است و نرخ س مثال پول من در خورد.د دانش اقتصادي در این مرحله نیز به چشم میرباز هم کارب
هزار تومان  200میلیون و  1در سال آینده  ،میلیون تومان من 1 . یعنیگیرددرصد به آن تعلق می 20

درصد  5باشد من درصد  25سود کرده ام یا زیان بستگی به نرخ تورم دارد. اگر تورم  خواهد شد. اینکه من
به طور کلی شیوه این است  درصد سود کرده ام. 10درصد باشد من  10زیان کرده ام. برعکس اگر تورم 

 اگر منفی بود زیان کرده ایم. ، وکنیم اگر مثبت بود سودکه سود را از تورم کم می

 

 رفع ابهام

 کنند. در زمانی سودکنند یا اصالً توجه نمیعموماً افراد جامعه به این موضوع کمتر توجه می
درصد. این موضوع به این معنی است که  35همان زمان تورم درصد بود در  30بانکی در ایران 

درصد است و  10 کمتر از ابد. در حال حاضر تورمیدرصد کاهش می 5سرمایه شما هر ساله 
کنید و سرمایه شما درصد سود می 5درصد، این موضوع یعنی اینکه شما  15قانونی سود بانکی 

 خیلی کنند قبالًکنم که عنوان میافراي برخورد میابد. من به شخصه به یدرصد افزایش می 5
گرفتیم و خیلی بهتر بود ولی االن سود بانکی خیلی کمه! با توضیحات باال نظر شما سود می

که سود بانکی باالتر از 1391چیه؟ سرمایه گذاري در بانک االن به صرفه است و یا در سال 
 این بود؟
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 سرمایه گذاريانواع بازارها براي انجام 
ه کبازارهاي سرمایه گذاري . ذیًال برخی از بازارهاي مختلفی وجود دارندفرصتها و  ،براي سرمایه گذاري

 :کنمذکر می رابیشتر با آنها سر و کار داریم 

o بورس اعم از اوراق بهادار و یا بورس کاال 

o امالك و مستغالت 

o خودرو 

o ارز 

o طال 

o  بانک 

o صندوقهاي سرمایه گذاري بانکها 

o اوراق مشارکت 

o مشارکت در یک طرح سود آور 

 بازار بورسسرمایه گذاري در 

لک را خریده و ماابند تا سهام شرکتهاي مختلف یاقشار مختلف مردم فرصت میکه، بورس بازاري است 

اهش از افزایش و ک وشود شما در سود شرکت سهم داشته باشید این کار باعث میجزئی از شرکت شوند. 

 شود.به این کار سرمایه گذاري در بورس گفته میبپذیرید.  قیمت سهام اثر

دریافت ور و رمز عبکارگزاري انجام دهید و یا اینکه یک نام کاربري یک توانید با انتخاب این خرید را یا می

خودش را دارد که وارد آنها کنید و خودتان مستقیماً اقدام به معامله کنید. بورس ارکان و قوانین خاص 

 د.صحبت شونوع سرمایه گذاري نحوه انجام معامله و  باکلی شود یک آشنایی شویم و سعی مینمی

ندارم در اینجا تکنیکهاي انتخاب درست شرکت براي سرمایه گذاري و یا زمان ورود و خروج از بازار  قصد

و در مجال این دي براي شناخت حداقلی از بازار رکنم یک مثال کاربدرعوض سعی می .مهرا شرح بد

 نیم سهام چی هست؟کتاب ارائه کنم. اما بهتره قبلش بدا
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 ودشیتاسیس م آن اي که یک شرکت از طریقاست. پول اولیه منبع پولیبراي ساخت هر چیزي نیاز به 

ارکت همگانی از به مشهستند که سرمایه هنگفتی نیاز دارند و نی ییشرکتها .ودشسرمایه شرکت گفته می

مجوز  ،مقانونی و الزشرایط . برخی از این شرکتها براي سرمایه خود پس از گذراندن دارندبراي تامین مالی 

 کنند.انتشار سهام را پیدا می

کند. دریافت می (شما)اي که اسم آن برگه سهام است مبلغ آن را از سرمایه گذارشرکت در قبال دادن برگه

شود و در سودي که حاصل از مالک بخشی از شرکت می ،سرمایه گذار به اندازه آن سهم بدین طریق

 شود.فعالیت شرکت است سهیم می
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تواند از افزایش یا کاهش قیمت سهم نیز سود و یا میبادله سهام در بورس عالوه بر سود، در صورت م

 فرض کنید شما سهام شرکت سایپا را خریداري نموده اید.  زیان حاصل کند. بگذارید مثالی بزنم.

 

درصد  20تومان افزایش یابد شما  120تومان باشد و تا سال آینده قیمت آن به  100اگر قیمت هر سهم  

بدست  سود به خاطر مشارکت در فعالیت شرکتدرصد هم  25اگر شما اید. سود از افزایش قیمت داشته

پس بدست آوردن سود در بازار  اید.درصد سود بدست آورده 45 شمادرصد اول  20 بادر این صورت  آورید،

 شود.بورس از دو طریق ممکن می

یکال کنم کتابهاي تحلیل بنیادین و تحلیلهاي تکنبراي آگاهی از نحوه سرمایه گذاري در بورس پیشنهاد می

مجازي  به صورتبا دانشی که آموخته اید  در اولین قدمبه لحاظ ریسک زیاد بازار بورس، . را مطالعه نمایید

کردم اگر به صورت واقعی سرمایه گذاري میبررسی کنید که بعد از یک مدت شرکتهایی را انتخاب نمایید و 

 کردم.سود و یا ضرر میچقدر 

دهید و فقط روي کاغذ ثبت کنید که منظورم ازمجازي این است که هیچ خرید یا فروش واقعی انجام نمی

پس از مدتی ببینید آیا تفکر و تحلیلی که در مورد آن  .خریدم xدر تاریخ  xداد سهام از این شرکت این تع

شوید و هم قدرت تحلیل شما سهام خاص داشته اید درست است یا خیر. بدین طریق هم با بازار آشنا می

 کند.افزایش پیدا میبا تمرین 

درت تحلیل درست، نیاز است شما احساسات خودتان را نیز البته در زمان معامله واقعی به غیر از دانش و ق

حساسات، بدلیل عدم کنترل ا لیواست تحت کنترل داشته باشد. بسیار پیش آمده که انتخاب درست بوده 

شود. نماد شرکت خودروسازي سایپا هر شرکتی در بورس نمادي دارد که به آن نام شناخته می
است. لطفا با کلیک بر روي سایت سازمان بورس به نشانی  "خساپا"

www.irbourse.com   و یاwww.tsetmc.com   .نماد یادشده را جستجو کنید
 چه اطالعاتی مالحظه کنید؟

.......................................................................................................
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شتري اگر قدرت صبر بیدر حالیکه  است. به ضرر فروخته شدهتصمیم احساسی  باسودآور بوده، سهامی را 

 داشت.چشمگیري قیمت فزایش ااین سهام بعداً داشت 

 امالك و مستغالتسرمایه گذاري در 

تواند خانه مسکونی، مغازه، انبار، سر قفلی و مواردي از این دست را شامل شود. از امالك و مستغالت می

 در این حوزه فعالیت کرد:و عالقه ط توان حسب شرایچند طریق می

 قیمت آن افزایش یابد تا بتوانید با فروش آن ملک و مستغالتی را خریداري کنید به امید اینکه .1

 سود بدست آورید.

را خریده و اجاره دهید. در این روش شاید باال و پایین رفتن قیمت ملک براي  خانه و یا مغازه اي .2

 ورید.آهر ملک میزان اجاره اي است که از آن بدست می ششما مهم نباشد و ارز

در . دبسیار اهمیت دارتقاضاي بازار  بررسی کششدر این حوزه . مشارکت در ساخت داشته باشید .3

عده زیادي از فعاالن در زمینه ساخت و ساز موفق به فروش ساختمانهاي و بعد از آن  1391سالهاي 

و برخی از آنها دچار مشکل شدند. روند کاهش پیدا کرد  ايخود نشدند و قیمت مسکن تا اندازه

یک استراحت چندین ساله است. درحال  دوره رونقبعد از یک قیمت مسکن بدین صورت است که 

  حاضر بازار مسکن در مرحله دوم قرار دارد.
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از سوي بانک مسکن  با تنوع زیادوامهاي  یکی از بحثهاي جالب امالك وامهاي خوب این حوزه است. این

در این کتاب مجال ارائه آن شود که و یا سایر بانکها براي خرید خانه و یا مشارکت در ساخت پرداخت می

و  توان از بانکها براي خریدیی که میوامهاانواع شود به سعی میجداگانه  نوشتاريدر در آینده و . نیست

 گرفت، اشاره شود.یا ساخت مسکن 

 بازار خودروسرمایه گذاري در 

در ایش پیدا کرد. قیمت خودرو به میزان زیادي افز 1391و  1390 هايشاید متوجه شده باشید که در سال

اهی باالتر امکان پذیر بود و گ خیلی آن سالها خرید ماشینی به قیمت پایین تر و فروختن آن به قیمت

پیش آمده باشد. یا اوقات سود خوبی هم داشت. این موضوع براي من اتفاق افتاد. شاید براي شما هم 

  طریق سود برده باشند.حداقل اینکه در اطرافیان خودتان شنیده باشید که کسانی بدین 

 

رد خیلی و اگر هم افزایش قیمت دا کندقیمت ماشین به آن میزان افزایش پیدا نمیدیگر شاید بگویید که 

ولی سرمایه گذار هوشمند باید به دنبال شرایط دیگري بگردد. . من هم با شما موافق هستم. بله! کم است

 کمی به این موضوع فکر کنید. فعالیت کرد؟ توان در بازار خودروبه نظر شما االن چگونه می

 

www.takbook.com

http://www.sarmaye-servat.com/
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 
 عمل کنیم موفقخود سرمایه گذاري در ونه گچ فرش قرمز:

 servat.com-http://www.sarmaye sarmaye_servat 
17 

  طرحهاي مشارکت شرکتهاي خودروسازي است. گذاري درسرمایه پیشنهاد من 

 

دي قابل قبول هستند ولی امیدوارم همه یکی از این هر چند ماشینهاي وطنی هم براي استفاده تا ح
 ماشین ها رو سوار بشن.

 

 بازار ارزسرمایه گذاري در 

ند. کدارند که هر روز نیز قیمت آنها تغییر میارزهاي معتبر و معروف دنیا در مقابل ریال ایران یک قیمتی 

 ه دوبشود. یعنی اینکه براي مشخص شدن قیمت دو واحد پولی قیمت ارزها در مقابل همدیگر بیان می

مت دالر قینیاز است. به عنوان مثال براي بیان قیمت دالر باید مشخص شود که  از دو کشور مختلف ارز

است. همین االن که من دارم این مطلب را مینویسم قیمت دالر آمریکا ل چه ارز دیگري مد نظر بدر مقا

مریکا پرداخت آتومان براي خرید یک دالر  3,596این مطلب یعنی اینکه شما باید  .تومان است 3,596

 اقدام

و خارجی  www.ikco.irمثل ایران خودرو  سري به سایتهاي شرکتهاي خودرو سازي داخلی
و چه طرحهایی براي  توانید انجام دهید؟کارهاي میبزنید. ببینید چه فعال در داخل کشـــور 

 مشارکت دارند؟
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 این نیزکشورهاي دیگر  رتومان پرداخت کنید. غیر از ایران د 3,992کنید. و براي خرید یک یورو هم باید 

 .نرخ ارز وجود دارد ي دنیاباشد و به تعداد کشورهاارزها درحال تغییر میبرابري 

است یعنی اینکه براي خرید  09/1مثالً برابري دالر به یور در لحظه نوشتن این مطلب در کشورهاي دیگر 

پرداخت سنت  9دالر و  1یک یورو شما باید 

ت فعالی فارکسکنید. بازاري در دنیا به نام 

بازار سرمایه گذاري ارزهاي  یککند که می

د تواننگذاران خارجی میسرمایهمختلف است. 

خرید و فروش ارز به قصد سود  در این بازار

 گذاران از افزایشبرخی سرمایهداشته باشید. 

 کنند. یا کاهش این نرخها سود کسب می

امکان شاند. نبه خاك سیاه برا نیز یک دولت تواند میمنتهی بازار بسیار بسیار پر ریسکی هست که گاهی 

 .محدودیتهایی همراه است با ر کشور مافعالیت در این بازار د

واند تمی شود.انجام میها در صرافی بخاطر اثر تحریمها بیتشر در ایران خرید و فروش ارز در مقابل ریال

 .صرافی ارزي را بخرید یا بفروشید با مراجعه به

ا، ارز یک کشور بیگانه مثل دالر آمریکشود یعنی اینکه از سرمایه گذاري در بازار ارز مطرح می سخنوقتی 

یورو (ارز متعلق به اتحادیه اروپا) ، پوند (متعلق به کشور انگلستان)  و ....  را خریداري کنید به امید اینکه 

 بفروشید در آینده قیمت آن افزایش یابد و شما بتوانید به قیمت باالتري

 اقدام

سیاه را در اینترنت جستجو کنید تا هم  شنبه  سوروس با فرديمیتوانید چهار شنا  به نام جرج  آ
پوند و بانک مرکزي آن کشــور که یعنی انگلســتان  پول ملی و هم بدانید چه بر ســر، شــوید

هدایتگر یکی از قویترین اقتصادهاي دنیا هست، آمد.
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یلی پیچیده اي دارد که به فاکتورهاي زیادي و چگونگی تعیین آن بحثهاي اقتصادي خ رخهابرابري ن 

کند و خارج از بحث این کتاب است. ولی اگر خیلی ساده بخواهم عنوان کنم مهمترین عامل ارتباط پیدا می

 .کندر پیش بینی نرخ ارزي بازي مینقش اصلی را دتورم  . نرخاثرگذار بر نرخ ارز، نرخ تورم است

 

نرخ ارز  ،آن دنبالشروع به افزایش کرد به  1392تا   1390به عنوان نمونه وقتی تورم ایران در سالهاي 

 تومان رسید. 3800تومان به حدود  1000 حدود یا بهتر بگویم دالر آمریکا به شدت افزایش پیدا کرد و از

به نمودار زیر دقت کنید. هر ستون نشاندهنده قیمت ارز در هر ماه است. به تدریج که بر روي نمودار 

ته است که این افزایش و کاهش کنیم ارتفاع ستونها افزایش و در اواخر نمودار کاهش یافحرکت می

 نشاندهنده افزایش و کاهش قیمت دالر در ایران است.
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قیمت دالر

 اقدام

مســـیر خود وجود دارد. دقت کنید ببینید در تابلوي اعالنات آن چه چنانچه یک صـــرافی در 
 اطالعاتی وجود دارد. اگر هم در مسیرتان وجود ندارد یکی پیدا کنید و این کار را انجام دهید.
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براي هر دالر تومان  5/7از سال گذشته  40طی قیمت دالر افزایش یافته و و بارهاگذشته بارها  سالهايدر 

یابد لیکن میافزایش دالر قیمت  بازهم. به نظر من در آینده استرسیده تومان  3600حدود  به قیمتی

 نخواهد شد. تکرار  1392تا  1391افزایش سالهاي 

 بازار طال

سرمایه گذاري در بازار طال یعنی اینکه شما طال و مخصوصاً سکه طال را خریداري کنید و در زمانی که 

این  افتاد 1392 تا 1390سود بدست بیاورید. اتفاقی که در سالهاي  وقیمت آن باال رفت به فروش رسانده 

 .بود

 ن کاهش یابد شما ضرر نماید اتفاقی که در ابتدايالبته ناگفته نماند این امکان نیز وجود دارد که قیمت آ

کسانی را دیدم که در قله قیمت اقدام به خرید کرده بودند افتاد و قیمت سکه کاهش پیدا کرد. 1392سال

 .متحمل شدندکاهش یافت ضرر هنگفتی زمانیکه قیمت سکه و 

 .خیلی کوچکی از آن است بخشیک نیز ایران  شود که بازارت طال در بازارهاي جهانی مشخص میقیم

ندن اگر صبح قبل از باز شدن بازار ل که به همین دلیل استاثر آنچنانی بر قیمت جهانی ندارد.  بازار ایران

ی طال واحد وزن. "هنوز نرخ در نیامده است"گویند به صرافی یا طال فروشی مراجعه کنید برخی از آنها می

 شود.  قیمت آن هم به دالر بیان می گرم است). 31باشد(اونس تقریبا معادل در دنیا به اونس می

عوامل متعددي در قیمت طال و پیش بینی آن نقش دارند یکی از عوامل اصلی بحرانهاي جهانی و از بین 

توان به بحران اقتصادي، جنگها و غیره هام است. از بحرانها و ابهامات میرفتن اعتماد به آینده و وجود اب

 600درآمریکا بحران اقتصادي بوجود آمد قیمت طال از  2007عنوان مثال وقتی در سال  اشاره کرد. به

درصد افزایش قیمت داشته است. این  200رسید که  2011در سال دالر  1800دالر در هر اونس به حدود 

قش دالر نیز در این وسط ن را به تومان داشته باشیم نرخ را هم عنوان کنم براي اینکه قیمت طالموضوع 

 به دو دلیل افزایش میابد:سکه و طال در ایران کند. یعنی قیمت بازي می

 افزایش قیمت طالي جهانی 

 افزایش قیمت ارز دالر 
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 ارز داشته باشیم.ازار بنابراین براي سرمایه گذاري مطمئن باید گوشه چشمی نیز به ب 

 

می شود قیمت سکه به رنگ آبی و قیمت دالر به رنگ سبز مشخص در نمودار باال مشاهده همانطور که 

است. زمانهایی که قیمت دالر باال رفته است قیمت سکه هم گران شده است. برعکس آن هم اتفاق  هشد

که هم پایین آمده است. این موضوع نشان افتاده و بازهم در زمانهایی که دالر ارزان شده است قیمت س

موفقیت  يمی دهد که چقدر رابطه مثبت و هماهنگی بین دالر و سکه است. به همین دلیل تاکید کردم برا

 نیم نگاهی به بازار ارز هم داشته باشید. در بازار طالي داخل کشور (سکه)

 بانکسرمایه گذاري در 

پولهاي خود را در آن سرمایه گذاري کنید. این نوع  ،گذاري در بانکحساب سرمایه توانید با افتتاح میشما 

ازار بسرمایه گذاري هیچ نوع ریسکی نداشته و با هر مبلغی قابل انجام است در صورتیکه براي ثبت نام در 

 .میلیون تومان پول مورد نیاز است 15 خودور در حدود 

شرایط ایران  البته. شودشناخته میکمترین میزان سود در کلیه بازارها قاعدتاً در دنیا به عنوان بانکی  سود

سود بانکی درحال حاضر در شوراي پول و کمی تفاوت دارد و این موضوع فعالً در ایران صادق نیست. 
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ز براي اجرا به کلیه بانکها اعم ا شود. بعداً می دهد تعییناعتبار که در بانک مرکزي تشکیل جلسه می

م اکنون شود. نرخ مذکور هدولتی مانند بانک ملی و یا بانکهاي خصوصی مانند پاسارگاد ابالغ می بانکهاي

باشد. براي سپرده هاي با مدت کوتاهتر شش ماهه و یکماهه این درصد می 15براي سپرده هاي یکساله  

 شود.نرخ کمتر می

 گذاري بانکها گذاري در صندوقهاي سرمایه سرمایه

نند. ی در مورد نرخ سود را رعایت کتستصمیم شواري پول و اعتبار بایباید ونه که عنوان شد بانکها همانگ

الف کنند. براي اینکه بر خرقابت میبا هم بانکها براي اخذ سپرده بیشتر از مردم در ارائه نرخهاي باالتر 

 اريقدام به تاسیس صندوقهاي سرمایه گذشود عمل نکنند امحسوب می نظر شورا که خالف قانون

 اند. نموده

چنانچه مبلغ زیادي داشته  اند.کرده جذاب تر را فراهمارائه سودهاي این صندوقها امکان بانکها از طریق 

درصد را پیشنهاد  20میلیون تومان به باال) بانکها از طریق این صندوقها نرخهاي بیش از  50باشید (از 

 ید.گذاري دارد مراجعه نمایتوانید براي اطالع به شعبه یکی از بانکهایی که صندوق سرمایهدهند. میمی

ل نمایند در حاسودهاي باالیی را پرداخت میی م که ریسک بانکهایالبته این موضوع را هم عنوان کن

 میزان ریسک شما دارد که چه بانکی را انتخاب نمایید.افزایش است. این موضوعستگی به تمایل و 

 اوراق مشارکتسرمایه گذاري در 

ود. شمیچاپ و منتشر تامین منابع مالی یک طرح همانگونه که قبالً گفته شد اوراق مشارکت براي 

وزارتخانه ها و یا شرکتها براي اجراي طرحهاي سود آور خود نیاز به پول دارند. بنابراین با طی مراحل 

ز اساخت مترو، اوراق مشارکت را چاپ و  ، به عنوان مثالقانونی و اثبات امکان پذیري و سودآوري طرح

 توجه توجه

به هیچ عنوان در موسسات اعتباري غیر مجاز سرمایه گذاري نکنید. احتمال اینکه سرمایه خود را از 
دست بدهید زیاد است. 
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ده ا در تلویزیون مشاهق مشارکت رنمایند. احتماال تبلیغ فروش اورابین مردم توزیع میطریق بانکها 

 اید.نموده

درصد ساالنه 16یک درصد از سود سپرده بانکی باالتر و حدوداً به میزان در حال حاضر نرخ این اوراق 

 ود.ش. سود اوراق هر سه ماه یکبار پرداخت میتواند متفاوت باشدهر چند حسب شرایط می .گرددتعیین می

ت. رفکنید به فروش میصورت کاغذي که نمونه آن را در باال مشاهده میدر گذشته اوراق مشارکت به 

شود و شما رسید ثبت نام و خرید اوراق را از در حال حاضر فروش اوراق به صورت الکترونیکی انجام می

 دارید.بورس و یا بانک دریافت می

صد باشد سود ساالنه آن در 16و نرخ سود آن میلیون تومان اوراق خریده باشید  1شما اگر به فرض 

 100کرده و نتیجه را به  16(یک میلیون تومان ضربدر هزار تومان.  160شود که می 1,000,000×16%

 کنیم).تقسیم می

ولی چون سود آنها سه ماه یکبار یعنی چهار بار در سال پرداخت میشود این این میزان سود سالیانه است. 

ی در میلیون تومان 1ا با سرمایه گذاري یعنی شم. هزار تومان 40 شودشود که می 4مبلغ باید تقسیم بر 

این بازار همانند بازار بانکی  کنید.هزار تومان سود دریافت می 40اوراق مشارکت هر سه ماه یکبار مبلغ 

 ریسکی ندارد.
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در سالهاي  .درصدي دارند. دوره مشارکت اوراق معموالً از سه تا پنج سال متغیر است 16اوراق جدید سود 

بنابراین که نمونه آن را در صفحه قبل مشاهده کردید. درصد بود.  21یا  20گذشته سود این اوراق حدود 

تا سود  توانید حتیمی ،چنانچه شما اوراق طرحهاي سالهاي گذشته را که هنوز سررسید نشده اند را  بیابید

 درصد از این بازار بدون ریسک دریافت کنید. 21

 طرحهاسایر در  اريگذ سرمایه

تاسیس آنها به تنهایی، و یا با مشارکت یک یا چند شریک طرحهاي سرمایه گذاري که خود فرد قصد 

انند تاسیس کارخانه تواند یک طرح کوچک مانند رستوران و یا یک طرح بزرگ ممیاین موضوع . دارد

 باشد.

. به هرحال درصورت دارندمالی زیادي تخصصی و نیاز به اطالعات بررسی اولیه برخی از این طرحها 

. دمشارکت در چنین طرحهایی نیاز است که طرحها مطالعات فنی و اقتصادي و مالی آنها را مالحظه کنی

 .به سرمایه گذاري بگیریدتصمیم  ،باتوجه به برخی شاخصهاي سودآوري در نهایت
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 تصورگردد. به هر خودداري می  بیان نحوه محاسبات آن به دلیل تخصصی شدن و انحراف از موضوعاز 

) و بازده ROI) ، نرخ بازگشت سرمایه (NPVی مانند ارزش حال سودهاي آتی (سعی شود به محاسبات

 .) توجه داشته باشید. سودآوري مناسب اولویت طرح استIRRانتظاري (

 اشید.ب حتما به آن توجه داشته .خیلی خیلی مهم است نیز حسن شهرت شریک ،در صورت داشتن شریک

ب بنابراین نگاه ویژه اي به انتخاب شریک مناس .شودمتاسفانه در کشور ما کار تیمی کمی ضعیف عمل می

ریک که چقدر از ش دداشته باشید که بعداً دچار مشکل نشوید. حتماً در اطراف خود با افرادي برخورد کردی

 ه است.اند و یا حتی گاهی باعث ورشکستگی آنها شدکاري خود ناالن بوده

 ؟هدف شما از سرمایه گذاري چیست

 :رمایه گذاري داریم. که از لحاظ ریسک متفاوت هستندبه طور کلی ما سه نوع س

خواهند از یعنی میکنند. ایه گذاري میسرماز محل تفاوت قیمت که صرفاً براي سود  يداافر .1

دارند و ممکن است این معامالت ریسک زیادي تفاوت قیمت خرید و فروش سود بدست آورند. 

اشته باشید.به شکل زیر د یگاهی اوقات شرایط به خوبی پیش نرود و شما شرایط

راق افرادي که در او .داشته باشند مستمر کنند تا یک جریان درآمديسرمایه گذاري میافرادي که  .2

دهند اجاره مییا خانه ها و مغازه هایی را خریداري کرده و آنرا  کنند ومشارکت سرمایه گذاري می
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به باال و پایین رفتن قیمت کاري ندارند و درآمد مستمري از گیرند. این گروه در این دسته جا می

 شوند.و ریسک کمی متحمل میورند آیک محل بدست می

 دبه عنوان مثال در بازار سهام اگر یک سهم را بخریکنند. برخی هم از تلفیق این دو استفاده می .3

کنار  است. درسرمایه گذاري شما براي سود بوده  ،افزیش یابدقیمت آن ده نیر آبه این امید که د

 کنید به جریان درآمدي هم توجه داشته اید.نیز دریافت میاگر سود تقسیم شده آن 

 ؟کدام دسته قرار دارید درشما در سرمایه گذاري هاي خود 

ت از شرایط اقتصادي گرفته تا تصمیما بستگی دارد.براي سرمایه گذاري به عوامل متعددي انتخاب بازار 

مالی  توان ،براساس عالقهتواند میانتخاب بازارها  ،حکومتی و غیره که توضیح آن ارائه شد. عالوه بر آن

 راحت هستند و از آن شناختی در بازار مسکن . برخباشدمتفاوت براي هر فردي یا توان ریسک پذیري  و

توانید در بازارهاي مختلف حسب شرایط آن فعالیت لیل مناسب شما میدارند و برخی در بازار دیگر. با تح

 داشته باشید.

 
توضیح بازارهاي مختلف پرداخته شد و سعی شد یک اطالعات حداقلی از بازار به همراه شیوه  در این فصل

 گذاري در آنها ارائه گرددکاربردي سرمایه
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           یک توصیه

 

 

 : دانش مالیچهارمفصل 

. شودنمی آموزش دادهپول کسب درآمد و نی در مورد اچندمطالب ولی در مدارس ما اگر نگویم اصالً، 

امور همه ما به آن وابسته است. در عوض ریاضیات و هندسه  زندگیموضوعی که این قدر اهمیت دارد و 

اي که اینقدر هاز کنار مسئلولی  کنیم.به آنها نیاز پیدا می کمترشود که در زندگی می آموختهبه میزان کافی 

  اهمیت دارد به راحتی گذر شده و بازهم در حال تکرار شدن است.

مدارس ما آموزشهاي مالی را آموزش کمال احترامی که براي مدرسان و معلمان قائل هستم، لیکن در  با

. مدارس ما براي گذشته است که برخی امور تخصصی را یاد و تخصصی هم در این زمینه ندارند دهندنمی

متفاوتی از هر کدام از بازارها وجود دارد و هر این موضوع را باید خاطر نشان کنم که تحلیلهاي 
رسد که ممکن است با سرمایه گذار و تحلیلگر حسب اطالعات و روش خود به جمع بندي می

درجه متفاوت باشد. به همین دلیل است که در بازارهاي مختلف مانند  180سرمایه گذار دیگر 
ان، خریدار هستند و همزمان برخی بازار سهام و یا طال و یا حتی مسکن برخی سرمایه گذار

دیگر فروشنده. تصور خریداران با انجام بررسی هاي خود این است که قیمت افزایش خواهد 
یافت و درهمان زمان تصور فروشنده ها این است که قیمت کاهش میابد. اگر همه چیز کامالً 

و یا فروشنده. این شدند رسیدند یا همگی خریدار میروشن بود و همه به یک جمع بندي می
بینی آینده مبهم است که ریسک را به وجود آورده و تفاوت دیدگاه ها ناشی از آن است. هر پیش

و پیش بینی هاي صورت گرفته یک نوع روشنگري  بودهگیرد براساس احتماالت که صورت می
ید و داشته باش هاي خود را. از اینرو توصیه ام این است که تحلیلاست در زمینه نحوه انجام کار

رمسئولیت سرمایه گذاري را خودتان بر عهده بگیرید.  را ب رها، ما  ت کا سئولی ن م رفت ذی ي پ ا
ده می زرگ آما رهاي ب د.کا  کن

 

www.takbook.com

http://www.sarmaye-servat.com/
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 
 عمل کنیم موفقخود سرمایه گذاري در ونه گچ فرش قرمز:

 servat.com-http://www.sarmaye sarmaye_servat 
28 

 ؟ودونه باید پر شحاال خالء موضوع به این مهمی چگ. به امید اینکه کسی ما را استخدام کندگیریم می

همانگونه که عنوان شد باید مهارتهاي مالی خودمان را افزایش دهیم. فرزندان ما چه؟ بهتر است به فکر 

فرزندان  اگرآنها را با مسائل مالی بیشتر آشنا کنید.  هم خودتان و هم باشید و از همین االنهم آینده آنها 

 د.در آینده گلیم خود را از آب بیرون بکشن توانندمینند تا بتواشما هم مهارتهاي مالی را خوب کسب کنند 

 و مثل برخی از خانواده ها محتاج کسان دیگر نخواهند بود.

 من که پولی ندارم!

 و اما چگونه؟ ممکن است این موضوع عنوان شود، من که اصال پولی ندارم که بتوانم پس انداز

شود بر روي افزایش درآمد تمرکز داشته باشم. عموماً وقتی صحبت از پس انداز می گذاريسرمایه

 شود. این خیلی خوب است ولیکن ُبعد دیگر فراموش شده و آن هزینه ها است.می

 

ت بر ریزي درستوانیم با برنامهافزایش درآمد ممکن است به زودي امکان پذیر نباشد ولیکن، همه ما می

 هزینه هاي، آنها را کاهش دهیم.روي برخی از 

 پس انداز
گر اقبل از افزایش درآمد بنابراین ید. آز هزینه هاي زندگی به دست میپس انداز از کم کردن درآمد ا

 ام.ها را کاهش دهیم به هدف خود یعنی پس انداز رسیدهبتوانیم هزینه

www.takbook.com

http://www.sarmaye-servat.com/
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 
 عمل کنیم موفقخود سرمایه گذاري در ونه گچ فرش قرمز:

 servat.com-http://www.sarmaye sarmaye_servat 
29 

جوي ما بگوید من که مخارج اضافه اي ندارم که بخوام آنرا کاهش دهم. بگذارید یک شاید ذهن بهانه

ن رو براي مدتی بنویسید و از اهزینه هاي زندگی خودت است که شدهآیا تا به حال سوال مطرح کنم. 

هزینه هاي که شاید به آنها نیاز نبوده و انجام شدن و  ؟ن آگاهی پیدا کنیداعادات هزینه کردن خودت

 ! توانست کم شود و یا به بعد موکول بشوندیا اینکه حداقل می

 

 کند؟آیا سخت کار کردن ما را پولدار می

کرده بودم. در سن  گفتند سخت کار کن و من این را آویزه گوش خودزمانی بود که به خود من می

ر س کردم. از شما چه پنهان از خستگی گاهی اوقات همبیشتر زمان روز را کار میدانشجویی که بودم 

مد تر، درآ. بعداً متوجه شدم آدمهایی که هم سن و سال من هستند و با تالش کممیزدمکالس درس چرت 

بهتري داشته و پول بیشتري بدست میاورند. آنچه که مسلم است آنها در آن زمان هوش مالی بیشتري از 

 من داشتند.

 6ساعت  تا شد وصبح از خواب بیدار می 5شناختم که به آدم سخت کوش معروف بود. یک فردي را می

ي تعطیل نیز سرکار بود. انسان شریف  رفت. تا دیروقت مشغول کار بود حتی روزهابه محل کار خود می

ـــت کنید حتی اگر خرید چند نان ا که انجام میهایی راز همین امروز هزینه دهید یادداش
کمتر خرید  دکنیباشد. این قضیه دو حسن دارد: یک اینکه به خاطر اینکه ننویسید سعی می

کنید. آخر هر ماه این هزینه هاي خود را دوم اینکه از هزینه هاي خود آگاهی پیدا می .کنید
سی کنید ببیند کدام یک از آنها را  ستم حتماً میبرر توانید حذف یا کاهش دهید. مطمئن ه

 کار را در تلفن همراه خودتان مدیریت نمایید.توانید اینمی مواردي را خواهید یافت.

به خودتان قول دهید این کار را انجام دهید و منتظر اثر آن بر روي زندگی خودتان  پس 
 باشید.
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زحمتکشی بود. اصالً اهل ولخرجی نبود. زمان ازدواج فرزندان خود پول کافی نداشت. جالب اینکه این فرد 

 کرد.بعد از بازنشستگی نیز کار می

 دیده اید. این موضوع نشاندهندهرا نتیجه این همه کار کردن پس کجاست؟ حتماً شما هم شبیه این افراد 

 این است که زمان کار زیاد به سر آمده است.

  ؟پس چکار باید کرد
تالش زیادي انجام دهیم. درست با جهت دهی درست در همان مسیر  بعد از آن باید هوشمندانه کار کرد و

مسیرمان اگر درست باشد بعد از مدت زمانی باید آن کار به نتیجه برسد. باید هوش مالی خود را تقویت 

ورید هوشمندانه و در جهت کسب درآمد بیشتر آبتوانید از پولهایی که از کار سخت به دست میکنید تا 

 اید تا آخر عمر به سختی کار کنیدبهره برداري کنید. مگر نه ب

  

برخی از شرایط هوش مالی را تا اینجاي کار آموختیم. آنها شامل تبحر در مسائل اقتصادي، انتخاب بازارهاي 

از نظر مالی بود. باید این موضوعات را مدام تمرین کنید  ذاري، مدیریت هوشمندانه زندگیدرست سرمایه گ

 یابد.تا جزء بهترینها شوید. بدین طریق مدام هوش مالی شما افزایش می
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 توصیه براي همه

وانید تبه دنیا آمدن در خانوده اي فقیر و نداشتن آموزش هاي مالی به این معنا نیست که شما نمی .1

ثروتمند شوید. افراد بسیار کمی هستند که پدر و مادر کامًال پولداري گذار موفق و سرمایهیک 

با تالش زیاد و  اي قرن توجه کنید که چگونه. به نابعه هگذارندو براي آنها ثروت می دارند

 چگونه و سیا بیل گیت ًال آقاي استیو جابزاب کرده بودند به کجا رسیدند. مثمسیردرستی که انتخ

ت آقاي وارن بافیا یا برادران محمدي چگونه دیجی کاال را تاسیس کردند. و  ؟ددناز کجا شروع کر

 . شدند چگونه ثروتمند

 یر شماست.تقصولی اگر فقیر از دنیا بروید  تقصیر شما نیستاگر فقیر به دنیا بیایید 

مالک شرکت مایکروسافت -بیل گیتس  

پذیر انصد ساله را یکروزه پیمودن امک رهیکی یکی طی کنید.  با کم شروع کنید و پله هاي ترقی را .2

ممکن است هنگام پرش به پله صدم به سختی زمین بخوریم که دیگر توان اگر هم باشد  نیست.

متحان ا براي سرمایه گذاري و کسب درآمد راههاي مختلفی رو کم کمبلند شدن نداشته باشیم. 

 .خودتان را به این باور برسانیدباید ذهن خود را آماده کنید و  کنید.

فقط رو به جلو حرکت است.  و یا هر کاري دیگري سرمایه گذاري خرد ،شروع خردراه آن نیز 

 . اشدبکم براي هر کسی حسب شرایطش متفاوت می .دکم شروع کنی یادتان باشد ازکنید و 

اي را کوچک کنید تا به آن رویتوانید. اقدامهاي خود رویاي بزرگی داشته باشید و بدانید که شما می .3

 شود خورد؟ بله درست است با تکه تکه خوردن آنبه نظر شما یک نهنگ رو چطور می بزرگ برسید.

 مانند این نهنگ هستند. ،. کارهاي بزرگ همو گذر زمان

 چی دستگیرمون شد!
به صورت  را و افزایش درآمد و زندگی بهتر موفقیت در سرمایه گذاري يمهارتهاي مهم و ضروري برا

. که شامل تجزیه و تحلیل اقتصادي و آشنایی با بازارهاي مختلف سرمایه گذاري مختصر بررسی کردیم
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کردن براي سرمایه گذاري در هر سطح پس انداز بود. در انتها به ضرورت افزایش دانش مالی پرداخته شد.

  ضرورت است. در آخر نحوه شروع کار عنوان گردید. سرمایه گذاریهاي خوبی داشته باشین. کمالی باشیم ی

 موفقیت و آرامش در دستان شماست به امید او.ثروت، در نهایت 

 

امیدوارم مطالب ارائه شده براي  .با من همراه بودید وممنونم از اینکه فرصتی براي خودتان فراهم کردید 

چنانچه سوال، نظر و یا انتقادي دارید لطفًا در د. یباش و از مطالعه آن لذت برده بودهو کاربردي شما مفید 

 سایت به آدرس زیر مرقوم بفرمایید. از من بپرسیدقسمت 

براي مشاهده سایر مقاالت و مطالب آموزش دیگر و همچنین دانلود رایگان فایلهاي صوتی سرمایه گذاري 

 مراجعه کنید. servat.com-www.sarmaye توانید به سایت ما به آدرسشما می

 تان پر پولحساب و جیب      

 محبوب صادقی
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