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حداقل پول برای سرمایه گذاری در بورس
حداقل چقدر پول برای سرمایه گذاری در بورس الزمه؟
این سوال برای شما آشنا نیست؟
من با این سوال خیلی برخورد کردم .فکر نکنید این سوال فقط اینجا که تصمیم گرفتید وارد بورس بشید مطرح
میشه .شما هم مثل من هر روز این سوالو توی شرایط های مختلف ،زمان های مختلف و ...از خودتون می
پرسید.
شما هر روز چیزهای زیادی برای زندگیتون تهیه می کنید و برای خرید اون ها به یک حداقل موجودی نیاز
دارید .مثال برای بروز کردن مبلمان منزلتون حداقل  1000000تومان پول الزمه  .اگر به اطرافتون نگاه کنید
خودتون می تونید یک لیست بلند باال از این حداقل پولها بنویسید.
من در این مقاله میخوام در مورد حداقل پول برای سرمایه گذاری در بورس ایران با شما صحبت کنم.
خیلی خوبه که شما هم تصمیم گرفتید به جمع فعاالن بورس ملحق بشید .حتما از خودتون خیلی این سوالو
پرسیدید که حداقل سرمایه گذاری در بورس چقدره؟
بورس این امکانو به شما میده که با هر مقدار سرمایه یا حداقل پولی که دارید وارد بورس بشید .مثال اگر شما
 100هزار تومن حداقل پولی هست که می تونید توی بورس سرمایه گذاری کنید ،اصال نباید نگران باشید ،شما
با این  100هزار تومن می تونید همین امروز که این مقاله نوشته شده  362سهم از ایران خودرو بخرید.

و یا  315سهم از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد معامالتی رتاپ.

شما در بورس می توانید انتخاب های زیادی داشته باشید مثال با حداقل پول  100هزار تومن می تونید 905
سهم از شرکت بیمه البرز بخرید و یکی از سهامداران نماد البرز باشید.

با حداقل پول در بازار بورس چقدر سود می کنم؟
سود شما بیشتر به معامالت شما بستگی داره .آیا شما تالشی برای آشنایی با بازار بورس کردید؟

مقاله مرتبط
اگر شما با بازار بورس آشنا باشید جواب سوال خودتون رو می دونید .اجازه بدید کمی واضح تر بگم .سود شما
در بازار بورس هم به معامالت شما و هم به تعداد معامالت شما بستگی داره.
می پرسید چرا؟
یادتونه در مورد کارگزاری با شما صحبت کردم؟ اگر هنوز این مقاله رو نخوندید میتونید همین االن بهش نگاهی
بندازید.
بورس چيست؟چطور وارد بورس شویم و در بورس کسب درآمد کنيم؟

کارگزارها چون واسط بین شما و بورس هستند از هر معامله شما درصد خیلی کمی رو به عنوان کارمزد بر می
دارند .مثال اگر شما سه معامله انجام بدید باید سه بار کارمزد پرداخت کنید.
پس سود شما با حداقل پول سرمایه گذاری در بورس هم به انتخاب و تحلیل درست شما بستگی داره هم به
تعداد معاملتون و مقدار کارمزدی که پرداخت می کنید.
اما اگر شما و یه فرد دیگه فقط توی مقدار سرمایه با هم تفاوت داشته باشید و تعداد معامله و سهم خریداری
شدتون یکی باشه و توی یه زمان و با یک قیمت مشترک بخرید و بفروشید سود هردوی شما درصد مشخصی
هست.
مثال اگر شما حداقل پول سرمایه گذاریتون در بورس  100هزارتومن باشه و فرد دیگه  10میلیون و هر دوی
شما سهمو در قیمت 100تومن بخرید و در قیمت 110تومن بفروشید هر دوی شما  10درصد سود کردید.
درسته که مقدار پولی که اون فرد از سودش به دست میاره بیشتره اما درصد سودش با درصد سود شما یکیه.
هر کدوم از شما متناسب با مقدار پولی که در بورس سرمایه گذاری کردید  10درصد سود کردید.
شما  10درصد از  100هزار تومن و اون فرد 10درصد از 10میلیون تومن.
پس فکر نکنید اگر سرمایتون کمه یا حداقل پول برای سرمایه گذاری در بورس شما خیلی کمتر از حداقل های
افراد دیگه اس پس سودی نصیب شما نمیشه .اصال نگران نباشید ،شما هم به اندازه سرمایتون سود می کنید.

بازار بورس اصال به سرمایه ورودی شما کاری نداره .مبنای سودگیری توی این بازار تحلیل و استراتژی های
شماست .برای همین تالش می کنیم تا با آموزش آسان بورس به شما برای کسب این سودها کمک کنیم.
این مزیت بازار بورس اوراق بهادار باعث میشه شما حتی برای کمترین مبالغ و سرمایه هایی که تا دیروز خرج
چیزهای الکی می کردید برنامه ریزی کنید .شما با  100هزار تومن یا یک میلیون و ...می تونید توی بورس
سهامدار یک شرکت بزرگ و شناخته شده باشید که سرمایه زیادی داره.

آیا حداقل پول برای سرمایه گذاری در حقوق من در بورس تفاوتی ایجاد می
کنه؟
وقتی شما با حداقل پولتون  50تا سهم از یک شرکت حاضر در بورس می خرید و دوستتون  1000سهم از
همین شرکت می خره .هر دوی شما به عنوان سهامدار شناخته می شید و هر حق و حقوقی که به سهامداران
داده میشه به شما هم داده میشه.
اما شما به مقدار اون  50سهم حق و حقوق دارید و دوستتون به اندازه  1000سهمش .درست مثل همون
درصد سود کسب شده در بورس ،هرکس به مقدار سرمایه اش از حقوقش برخوردار میشه.

با چه مقدار پول وارد بورس بشم؟
بزارید یه سوال ازتون بپرسم تا جواب این سوالو با هم بدیم .آیا برای ورود به بورس آموزش دیدید؟
اگر جواب شما به سوال باال مثبته پس بهتره با حداقل پول الزم برای سرمایه گذاری در بورس شروع کنید.
آزمون و خطا کنید .شروع به خرید و فروش با اطالعاتی که یادگرفتید کنید ،توی بورس تجربه کسب کنید و بعد
سرمایه اصلیتون رو در این بازار سرمایه گذاری کنید.
اگر جوابتون به سوال باال منفیه بهتره اول برای آموزش ورود به بورس برنامه ریزی کنید تا در نوسانات هر روز
بازار بورس مهارت و توانایی شکار سودها رو داشته باشید.

شما با هر مقدار سرمایه ای می تونید وارد بورس بشید اما چیزی که مهمه اینه که با همون مقدار کم با همون
حداقل پول برای سرمایه گذاری در بورس بتونید سود کسب کنید .یا میانگین سودهاتون بیشتر از ضررهاتون
باشه .وگرنه فرقی نداره چقدر پولتون رو در بورس سرمایه گذاری کنید اگر بلد نباشید سود کنید هر چقدر
سرمایه هم داشته باشید ضررهاتون بیشتره .پس اول به فکر آموزش باشید تا حتی اگر سرمایه کمی هم دارید با
سود کردن توی این بازار سرمایتون رو به یه سرمایه بزرگ تبدیل کنید.

