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برای خرید بهترین سهام در بورس به چه مواردی 
 باید توجه کرد؟

چه بهترین سهام مشکل دارند، آنهای بازار در انتخاب و خرید تجربهکاران و کمجا که معموال تازهاز آن
 گویند که بیشتر افراد به جای آنخوانید بسیار ساده بیان شده است. محققان میدر این مقاله می

شود شوند. همین مسئله باعث میکه به دنبال بررسی دقیق سهام بروند، جذب حواشی می
تواند به ات و هیجان چقدر میها بیشتر از روی احساس باشد، نه عقل. اما احساسگیری آنتصمیم

شان ها و از دست رفتن سرمایهدار بیاید؟ متاسفانه این عامل فقط موجب شکست آنکمک سهام
 .شودمی

 

 

 

 

کنیم شاید کمی کارمان سخت باشد. که برای خرید و انتخاب سهام مناسب اقدام میی اولی دفعه
توانیم به راحتی و حتی در زمانی کمتر اما اگر مطابق اصول پیش برویم در خریدهای بعدی می

بهترین انتخاب را داشته باشیم. چگونه؟ این همان چیزی است که قرار است در ادامه در مورد آن 
 :رای خرید بهترین سهام باید موارد زیر را در نظر بگیریمحرف بزنیم. ب

 ی فعالیت شرکتتوجه به حوزه 
 های مالیبررسی صورت 
 توجه به ضریب بتا 
 نقدشوندگی سهام 
 ی آنانداز شرکت و بررسی تاریخچهاطالع از چشم 
 بررسی ارزشمندی سهام شرکت/ سود سهام 
 شناسایی رقبای شرکت 
  شرکتآشنایی با ترکیب مدیران 
 های ساالنهی گزارشمطالعه 
 ی رقابتاستمرار و پیروزی شرکت در عرصه 
 بررسی نمودار سهام 

 بیشتر بخوانید

بهترین » ی مقالهاید، با مطالعهتان را پیدا نکردهاگر در ابتدای راه هستید و هنوز راه
توانید می «اند؟استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی و تکنیکی در بورس کدام

 .دهندهای خوبی را به دست آورید که راه را به شما نشان میسرنخ
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 ی فعالیت شرکتتوجه به حوزه
قبل از آن که بخواهید اقدامی انجام دهید اول با توجه به شناختی که از خودتان دارید ببینید مایل 

مسئله مهم است؟ فرض کنید در یک شرکت گذاری در کدام حوزه هستید. اما چرا این به سرمایه
های این حوزه ندارید. پس اید اما هیچ اطالعی از فعالیتگذاری کردهفعال در صنایع غذایی سرمایه

کنید ی فناوری را دنبال میهیچ تصوری از وضعیت شرکت هم نخواهید داشت. اما اگر اخبار عرصه
دارید جای تردید نیست که بهترین گزینه برای های فعال در این زمینه و آشنایی خوبی با شرکت
 .های همین حوزه استخرید سهام یکی از شرکت

گذاری کرد. بهترین کار مراجعه توان سرمایهالبته نباید تصور کرد که با اطالعات جزئی و سرسری می
ا کنید. توانید تمام اطالعات موردنیاز خود را به راحتی پیدهاست. جایی که میبه وب سایت شرکت

 .تر خواهد بودگیری بسیار آسانتان پر است و تصمیموقتی اطالعات داشته باشید، دست

 های مالیبررسی صورت

ها از آن این صورت است. های مالی شرکت های بورسیصورت یکی از ارکان اساسی تحلیل بنیادی
ی اول به دنبال آن هستید هستند که اطالعات فراوانی را در دل خود دارند. شما در درجه جهت مهم

های مالی انجام دهید. توانید با بررسی صورتکه بدانید آیا شرکت سودده است یا نه. این کار را می
. نگاهی به درآمد خالص هر سهم و کننده باشدتواند بسیار کمکگزارش درآمد ساالنه و فصلی می
های فعال در یک صنعت را با هم ها بیندازید و اطالعات شرکتسایر اقالم موجود در این صورت

 .مقایسه کنید

های مالی در انتخاب و خرید سهام بورسی بهترین راهنمای موجود هستند. مثال بررسی صورت
توانید به خرید سهام مناسب است. در ترازنامه می کارها برای انتخاب وترازنامه یکی از بهترین راه

اطالعات خوبی دست پیدا کنید. اگر بدهی و درآمد با هم تطابق نداشته باشند شما به راحتی 
ای که شرکت برای تحقیق و توسعه توانید به آن پی ببرید. اطالعات دیگری مانند میزان بودجهمی

تری پیدا تر و البته وسیعشود دید شفافون باعث میی مهمی است. چدر اختیار دارد نیز مسئله
 .کنید

 توجه به ضریب بتا

فقط  ضریب بتا .شودبتا از آن دست مفاهیم مهمی است که چندان که باید و شاید به آن توجه نمی
دهد. بتای ین عدد به ظاهر معمولی اطالعات خوبی را در اختیار ما قرار مییک عدد است، اما هم

باالتر ریسک بیشتری را به دنبال دارد. به همین صورت بتای کمتر از یک ریسک کمتری دارد. اگر 
توانند قدر که میبتای سهمی باالست باید آن را با دقت بررسی کنید. چرا که چنین سهامی همان

 .نشدنی را به شما وارد کنندشما برسانند ممکن است ضرر و زیانی جبران سود هنگفتی به
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با این شمشیر دولبه باید با احتیاط برخورد کنید. در سمت مقابل بتای پایین که ریسک کمتری دارد 
گذاری با سودآوری کمتری هم خواهد داشت. این دیگر انتخاب شماست که ببینید چه نوع سرمایه

 .دارد. پس در خرید بهترین سهام این نکته را هم در نظر بگیرید شخصیت شما تطابق

 نقدشوندگی سهم

خواهید بهترین سهام را انتخاب کنید باید دورنمای آینده را هم مدنظر داشته باشید. زمانی که می
ی خود پیش بروید. شاید مجبور شوید زودتر ممکن است به هر دلیلی مجبور شوید برخالف برنامه

تان را بفروشید. پس مهم است که سهمی را انتخاب کنید که بتوانید گذاری خود سهامسرمایهاز افق 
مطرح  نقدشوندگی سهام در بورس آن را بفروشید و نقد کنید. این مسئله در قالب به راحتی در بازار

 .رودترین عناصر یک سهم به شمار میشود و جزو کلیدیمی

 

 

 

 

 ی آنانداز شرکت و بررسی تاریخچهاطالع از چشم

ی شرکت ی تاریخچهگذاری کنید. با مطالعهتوانید ندیده و نشناخته دارایی خود را در یک شرکت سرمایهنمی
توانید های گذشته بررسی کنید. با این کار میتوانید عملکرد شرکت را در سالهای آن میو بررسی فعالیت

بینید شرکت به مرور چنین اگر میرد. همبفهمید که آیا شرکت در مسیر خود استمرار داشته یا هیچ ثباتی ندا
توانید امتیاز خوبی برای سهام آن می ای منظم و سنجیده دارد،زمان رشد کرده است و برای آینده نیز برنامه

 .شرکت در نظر بگیرید

 ی شرکتی تاریخچهگذاری کنید. با مطالعهتوانید ندیده و نشناخته دارایی خود را در یک شرکت سرمایهنمی
توانید های گذشته بررسی کنید. با این کار میتوانید عملکرد شرکت را در سالهای آن میو بررسی فعالیت

بینید شرکت به مرور چنین اگر میبفهمید که آیا شرکت در مسیر خود استمرار داشته یا هیچ ثباتی ندارد. هم
توانید امتیاز خوبی برای سهام آن می دارد،ای منظم و سنجیده زمان رشد کرده است و برای آینده نیز برنامه

 .شرکت در نظر بگیرید

 بررسی ارزشمندی شرکت/ سود سهام

اید. اما در کنار این مسئله وقتی شرکتی را پیدا کردید که درآمد افزایشی دارد بخش مهمی از مسیر را طی کرده
توانید گیرد. برای درک بهتر ارزش شرکت میمیباید دقت کنید که بازار چه ارزشی را برای این رشد در نظر 

کمک بگیرید. به طور مشخص  P/E نسبت درآمد یا قیمت فروش را بررسی کنید، یا از فاکتورهای مهمی مثل

 بیشتر بخوانید

با این » چیز را در مقالهی موفق فاصله دارید. همهفقط پنج گام تا انجام یک معامله
 .ایمتوضیح داده «ی موفق بورسی انجام دهیدای یک معاملهمرحلهپنجآزمون 
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ثل سود بانکی مهم خواهد بود. نرخ سود گذاری کسب سود است؛ پس سود سهام نیز مشما از سرمایه هدف
 .سهم داشته باشید سهام را بررسی کنید و انتظاراتی واقعی از بازده احتمالی

 

 

 

 

 شناسایی رقبای شرکت

کنید با توجه به چند فاکتوری که در باال بررسی کردیم کارتان برای خرید و انتخاب بهترین اگر فکر می
اید ی مهم را فراموش کردهیک نکتهسهام در بورس به پایان رسیده است سخت در اشتباهید. شما 

و آن هم رقبای شرکت هستند. زمانی که شرکتی در مسیر پیشرفت و رشد قرار دارد، رقبا بیکار 
ها ی شرکتدیگر بربایند. باید از پشتوانهها هم سعی دارند گوی سبقت را از یکنشینند و آننمی

 .مطلع شوید و ببینید که چه جایگاهی در بازار دارند

زند. چرا که باید ببینید کدام شرکت در صنعت موردنظر قدرت زیادی دارد و حرف اول و آخر را می
ها ی شرکتگاهی یک صنعت تنها در انحصار یک شرکت خاص است و این مسئله کار را برای بقیه

 .شرایط خارج از شرکت هم باشد تان بهکند. رقبای خارجی را هم از یاد نبرید و حواسدشوار می

 

 

 

 

 آشنایی با ترکیب مدیران شرکت

تان مهم است که مدیر شرکت چیست و چه خواهید در شرکتی استخدام شوید، برایوقتی می
گذاری هم سرمایههای او و تصمیماتش بستگی دارد. عملکردی دارد. چرا که درآمد شما به فعالیت

تان قرار است در آن شرکت کار کند. که خودتان کار کنید، پول طور است. منتهی به جای آنهمین
پس الزم است که با مدیریت شرکت آشنا شوید. برای این کار نیازی نیست که حضوری به شرکت 

 .کنندشان را منتشر میها خودشان اسامی شرکا و مدیرانمراجعه کنید. شرکت

 بیشتر بخوانید

 «از روی دست بقیه کپی نکنیم؟گر سهام خود باشیم و چطور تحلیل» ی مقالهمطالعه
 .گری پیدا کنیدکند روش خودتان را در معاملهبه شما کمک می

 بیشتر بخوانید

ی توانید با مطالعهاگر به مباحث رقابتی در اقتصاد و بازارهای مالی عالقه دارید می
ی سرمایه؛ از قلعه در دنیای تجارت و Economic Moat خندق اقتصادی یا» مقاله

 .اطالعات خوبی به دست بیاورید «وکارتان حفاظت کنیدکسب
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 توانید در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهرانسایت شرکت، میاین اطالعات را عالوه بر وب
 TSETMCبه آدرس  www.tsetmc.com توانید در خصوص سوابق و نیز مطالعه کنید. سپس می

جستجو کنید. زمانی که تیم مدیریت یک شرکت قوی باشد، سهام آن شرکت نیز ی این افراد پیشینه
برای خرید مناسب خواهد بود. اما عدم ثبات در این بخش و در تیم اجرایی شرکت اخبار خوبی 

گذار همیشه به خاطر داشته باشید که از همان ابتدا و قبل از نیست. پس شما به عنوان سرمایه
آوری وش باید همواره اطالعات خود را به روز نگه دارید و به دنبال جمعخرید سهام تا زمان فر

گوید تحقیق های بیشتر باشید. بهترین راهنمای انتخاب سهام راهنمایی است که به شما میداده
 .کنید و بر اساس مستندات و شواهد اقدام کنید

 های ساالنهی گزارشمطالعه

گذاری بلندمدت هستند یک راهنمای کلیدی های ساالنه به خصوص برای افرادی که به دنبال سرمایهگزارش 
ها سایت شرکتتوانید در وبها وجود دارد که میروند. انواع مختلفی از این گزارشدر خرید سهام به شمار می

جامع اطالع رسانی  سامانه از طریق توانیدها را میچنین تمام این گزارشها دست پیدا کنید. همبه آن
 .نیز مطالعه کنید www.codal.ir  به آدرس ناشران

 

 

 

 

 ی رقابتپیروزی شرکت در عرصهاستمرار و 

تواند در روند زمانی که تمام این مسائل را بررسی کردید باید به این مسئله هم دقت کنید که آیا شرکت می
توانند ی کوتاه یا موقت میها تنها در یک برههبینید که شرکتمثبت خود استمرار داشته باشد یا نه. گاهی می

توانند ضمن هایی که بنیاد قوی داشته باشند ریسک کمتری دارند و می. شرکتی رقابت دوام بیاورنددر عرصه
 گذار مهم نیست؟استمرار در عملکرد خود، رقبا را نیز کنار بزنند. آیا این مسئله برای شما به عنوان یک سرمایه

 گران تکنیکالخرید بهترین سهام از دید تحلیل
نوعی به تحلیل بنیادی مربوط بودند و ارزش ذاتی سهام را نشان تمام عواملی که تاکنون بررسی کردیم به 

ها گذاری در بورس داشته باشند. تکنیکالیستهای مختلفی را برای سرمایهدادند. اما ممکن است افراد شیوهمی
هایی که ها با تحلیلشان را از روی قیمت سهام و نمودار آن به دست آورند. آندهند اطالعاتترجیح می

کنند بهترین نقطه برای ورود به سهم را شناسایی کنند. سپس کنند و با کمک ابزارها و اندیکاتورها سعی میمی
 .کنندشوند و سود خود را برداشت میزمانی که به حد سود موردنظرشان رسیدند، از سهم خارج می

 بیشتر بخوانید

گذاری بلندمدت؛ انواع سرمایه» در مقاله اید،گذاری کردهاگر با دید بلندمدت سرمایه
توانید اطالعات خوبی را در مورد خرید سهام می «کدام دارایی برای شما مناسب است؟
 .های مناسب به دست آوریدو سایر دارایی
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گام چند در تنها بورس در سهام بهترین خرید و انتخاب ساده راهنمای 6  

 جمع بندی
گذار را پیدا کنید که توانید دو سرمایهقدر متنوع است که به سختی میگذاری در بورس آنهای سرمایهشیوه

سبد سهام کامال مشابهی داشته باشند. این مسئله به آن دلیل است که افراد در خرید و انتخاب بهترین سهام 
کند و دیگری به اندیکاتورها و الگوهای در بورس رویکردهای متفاوتی دارند. یکی به بنیاد سهام توجه می

ین مقاله در قالب راهنمای انتخاب بهترین سهام در بورس ارائه کردیم مسائلی کلی چه در ا نموداری. اما آن
های قبلی چندین بار به این مسئله اشاره کننده باشد. در بخشتواند بسیار کمکها میبودند که توجه به آن

پژوهش باشید. گذاری باید حتما به دنبال کسب اطالعات و انجام تحقیق و کردیم که در هر گام از سرمایه
پس این عنصر کلیدی را در کنار سایر موارد رعایت کنید و مطمئن باشید که با توجه به این مسائل پیروزی و 

 .موفقیت از آن شما خواهد شد

 های کوتاهسواالت متداول با پاسخ

 برای خرید بهترین سهام چه باید کرد؟

مناسب در بورس مدنظر قرار داد. این  توان برای انتخاب و خرید سهامفاکتورهای مختلفی را می
ترین شوند. به طور کلی مهمی تحلیل بنیادی و تکنیکال بررسی میفاکتورها به طور کلی در دو دسته

 .گذاری، تحقیق و بررسی در مورد سهم استعامل برای موفقیت در سرمایه

 بررسی کدام مسائل در خرید سهام مهم است؟

بودن ی فعالیت و ساختار شرکت، میزان سوددهمالی، ضریب بتا، حوزههای صورت مواردی نظیر:
، نقدشوندگی، بررسی ترازنامه و P/E های مالی نظیرسهام، استمرار شرکت در سودسازی، نسبت

 . … های مالی، آشنایی با رقبای شرکت، آگاهی از مدیران شرکت وگزارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی ندارد.است. اشتراک( https://akhbarbourse.com) اخبار بورسید محتوای این مقاله آموزشی کاری از گروه تول
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