
زیبا سهندمراغه166شرکت سرمایه گذاری 
برگزار می کند



به نام خدا



زمینه های فعالیت شرکت 

آموزش سرمایه گذاری دربازارهای مالی نوین 

سرمایه گذاری دربازار های بورس ، ارز ، طال ، ملک

راهنمایی ورود شرکت ها به بورس                                    

مشاوه درزمینه های کار آفرینی و فعالیت دربازار های مالی نوین

بیزینس کوچینگ استارتاپ هاوکسب کارها                         



دکتر بهزاد ابرهیمی    

زیبا سهند مراغه166رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری 

مهندس سعید همتی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری،تحلیلگر بازارسرمایه وفعال بازار سرمایه

مهندس امیر مرادی 

بیزینس کوچینگ وفعال بازار سرمایه



ورود به بازار سرمایه

مبانی بورس و تابلو خوانی (1

تحلیل تکنیکال (2

تحلیل بنیادین(3

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری(4

مورد باال منجبر به خلق استراتژی معامالتی سودآور4ترکیب 



تابلو خوانیمبانی بورس و 

شناخت مفاهیم اولیه بورس و سرمایه گذاری 

شناخت روش های کسب درآمد از بازار بورس 

انواع بازار های بورس و فرابورس 

آشنایی با اصطالحات بازار بورس 

تابلوخوانی و استفاده از سایت های مورد نیاز در بازار بورس

codal.ir

tsetmc.com

rahavard.ir



تحلیل تکنیکال

تعریف تحلیل تکنیکال

آشنایی با انواع نمودار ها

مفاهیم روند

سطح های حمایت و مقاومت 

الگوهای کالسیک

عکس و العمل قیمت

اندیکاتورها و اسیالتورها

موج الیوت

الگوهای ایچیموکو 

تحلیل زمانی



تحلیل بنیادین

تحلیل شرایط سیاسی

تحلیل شرایط اقتصادی 

بازار بورس 

تحلیل انواع بازار     بازار ارز 

بازار طال وسکه

تحلیل بارزار بورس 

تحلیل صنایع

تحلیل شرکت

اشنایی باد مفاهیم حسابداری و نسبت های مالی 

تجزیه و تحلیل صورت های مالی 



آشنایی با مفاهیم بورس و سرمایه گذاری 

شرکت هابورسافراد قوانینکارگزاری



افراد در بازار سرمایه

حقیقی(1

حقوقی(2

همان افراد عادی که در بازار فعالیت دارند 

سوی سازمان فعالیت کنند زبراساس قوانین وضع شده ا

همان شرکت ها هستند

شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی 
شرکت تعاونی 

(عام و خاص)شرکت سهامی 



شرکت ها

شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که بوسیله یک یا چند شخص تشکیل میشود هر یک از شرکا نسبت به بدهی ها و تعهدات 
.شرکت تا میزان سرمایه ای که در شرکت سهیم هستند مسئولیت خواهند داشت

شرکت تضامنی

شرکتی است که توسط حداقل دو شخص تشکیل می شود و درصورتی که دارایی شرکت برای پرداخت دیون کافی نباشد 
.هر تواقفی میان شرکا متضامناًمسئول پرداخت تمامی دیون شرکت خواهد بود 

.هر توافقی میان شرکا برخالف حکم این ماده در مقابل اشخاص ثالث باطل و بی اثر خواهد بود

شرکت تعاونی

.شرکت هایی هستند که به سرمایه و ضمانت شرکا  نیازی نداشته بلکه تعداد شرکا و اکثریت انها موثر است

شرکت سهامی

به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود در شرکت سهامی عام قسمتی از سرمایه شرکت از طریق عرضه سهام به عموم 
.تامین می شود



انواع شرکت سهامی

شرکت سهامی عام

در اصطالح علم اقتصاد شرکت سهامی است که موسسات آن قسمتی از شرکت را از 
.طریق فروش سهام به مردم تامین میشود

در این نوع شرکت ها صاحبان سهام می توانند سهام خود را فروخته و در واقع 
مالکیت خود را به دیگران منتقل کنند

شرکت سهامی خاص
در اصطالح علم اقتصاد به شرکتی اطالق می شود که تمام سرمایه آن در موقع  

.تاسیس توسط مؤسسان تامین شده است



بورس

:سازمانی است که کار 

قیمت گذاری (1

و

خریدوفروش(2

.درآن انجام می شود

بورس کاال

بورس اوراق بهادار



قیمت گذاری 
اوراق بهادار شرکت در هنگام ورود به سازمان بورس در بازار اولیه قیمت گذاری و بعنوان عرضه اولیه منتشر شده و بعداز ان 

افزایش یا کاهش قیمت سهام براساس عرضه وتقاضا صورت میگیرد 

بورس کاال
مورد معامله قرار میگیرد وبه شکل انبوه در بازار موجود نیست وتنها نمونه ... بازاری که در آن کاالهایی مانند گندم،جو،آهن،مس و 

هایی از ان در سازمان بورس نگهداری میشود

بورس اوراق بهادار
بازار رسمی و سازمان یافته سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت و اوراق بهادار دولتی و خصوصی تحت ضوابط و 

مقررات خاصی انجام میشود



اوراق بهادار

اوراقی که برای تامین منابع مالی سازمانی از سوی آن صادر میشود تعریف

انواع  
اوراق  
بهادار

اوراق قرضه
اسناد خزانه

اوراق مشارکت

اوراق سهام
اوراق سهام عادی

سهام ممتاز
سهام موسس

سهام با حق رای



انواع اوراق بهادار

اوراق قرضه
سندی است که طبق آن صادر کننده به خریدار بدهکار است

دارای سررسید است 
مبلغ آن در زمان سررسید بویسله صادر کننده پرداخت میشود

دارای کوپن بهره هستند

اسناد خزانه
کوتاه مدت بوده

توسط دولت صادر میشود
ماهه و یکساله میباشد6ماهه 3دارای سررسید 

کوپن بهره ندارند

اوراق مشارکت

توسط دولت و شهرداری و شرکت های دولتی ،خصوصی صادر میشود
برای تامین اعتبار طرح های عمرانی در کشور منتشر میشود 

اجرای مقررات ناظر بر انتشار اوراق بر عهده ی بانک مرکزی می باشد
در هر ورقه میزان سهم دارنده آن مشخص است

اوراق سهام

ورقه ای قابل معامله است که حاوی 
اطالعات شرکت 
میزان مشارکت

تعهدات 
دسته تقسیم میشود4منافع صاحب سهم در یک کشور نوشته میشود و به 



انواع اوراق سهام

سهام عادیاوراق

اکثریت سهام شرکت ها به صورت سهام .دارندگان این نوع سهام با سهم مساوی از حقوق و امتیازات واحدی برخوردارند 
.عادی است و به همین دلیل معموال صاحبان این نوع سهام کنترل و مدیریت شرکت ها را به عهده دارند 

سهام ممتاز

این نوع سهام دارای بهره ای از قبل تعیین شده است .سهامی است که از نظر دریافت سود پیش از سهام عادی قرار میگیرد 
.و شرکت ها طبق قرارداد مؤظفند سود حاصل را قبل از دارندگان سهام عادی به صاحبان سهام ممتاز پرداخت کنند 

سهام مؤسس

سهامی است که در ازای زحمات مؤسس پس از تصویب مجمع عمومی به آنها داده می شود دارندگان این نوع سهام در اداره 
.امور شرکت حقی ندارند و فقط پس از پرداخت سهام بهره ای به آنها تعلق خواهد گرفت

سهام با حق چند رأی

.سهامی است که حق رأی آن بیش از سهام عادی است و در مجامع عمومی شرکت هر قطعه آن بیشتر از یک رأی دارد



دسته بندی بازارهای مالی 

بازار پول
همان بازار وجوه کوتاه مدت هستند که وظیفه پاسخگویی به تقاضای وجوه کوتاه مدت بخش خصوصی و بخش دولتی را 

مانند بانک ها. برعهده دارند

بازار سرمایه
بازار دادوستد بلند مدت است و نهاد های فعال در بازار سرمایه شامل شرکت سرمایه گذاری،شرکت های بیمه ،بورس،خزانه 

.دولت،و بورس بین المللی است



بازار سرمایه

:اولیه 
بازاری هست که در آن سهام شرکتها برای اولین بار مورد عرضه قرار می گیرند وهدف تامین منابع مالی شرکتها هستند 

:ثانویه 
بازاری هست که سهام عرضه شده در بازار اول در اینجا مورد دادو ستد قرار می گیرد و هدف کشف قیمت سهام می باشد 



روش اطالع رسانی عرضه اولیه 

 ساعت قبل اطالع رسانی در یک آگهی با اطالعات  زیر میاد48معموال:

 نوع شرکت

 تعدادعرضه

 قیمت سهام

 بازه زمانی

 نحوه ثبت عرضه

و...



تفاوت بازار سرمایه با بازار پول 



کشف قیمت 

سال پیش روش قیمت گذاری به طریقی که مشاهده می کردید بود4تا 
مشکالت این روش 
دستکاری قیمت ها 

خرید عرضه اولیه توسط کارگزاری ها وخرید اعتباری 



روش عرضه اولیه 

بوک بولدینگ            روش  book bolding

در روش بوک بولدینگ کف وسقف قیمت مشخص میباشد 



تابلو خوانی وآشنایی با  
http://www.tsetmc.com

نام شرکت*  

اصطالحات *  

حجم مبنا *  

شرکت سهام *  

Eps *

p/e   *

P     *

Dps *

ارزش معامالت  *  


