ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺒﺪﺑﺎن و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺒﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺒﺪﺑﺎن ﺑﻪ آدرس  www.sabadban.comﺛﺒﺖ ﻧﺎم
منﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ آدرس اﯾﻤﯿﻞ و ﯾﮏ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺒﺪﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺒﺪﺑﺎن
ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ و ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﺳﺒﺪﺑﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷام ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﻨﻮع
ﺳﺎزی و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺗﺎن ،ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ "ﺳﻮد و زﯾﺎن" " ،ﻣﻘﺪار رﯾﺴﮏ" و " ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎرپ" را ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ .ﺑﺮای
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺑﻼگ ﺳﺒﺪﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺒﺪﺑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﱪﯾﺪ .ﭘﺲ از
ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷام ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ی زﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
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ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺳﺎده ﺷام ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻌﺪدی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺒﺪ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ی ﺷام از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺒﺪﺑﺎن اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ .ﺷام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺒﺪ از ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻی ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ
از "ﭘﺮدازش" اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﺮدازش ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺒﺪ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺎم را در ﻗﺴﻤﺖ

وارد

منﺎﯾﯿﺪ و آﻧﺮا اﺿﺎﻓﻪ منﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷام ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ  .ﻣﺎ در اﯾﻦ راﻫﻨام ﺳﺒﺪﻣﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺳﻬﺎم ﴍﮐﺖ
ﻫﺎی ﺑﺰرگ" ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﯾﻢ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﺮای ﴎﻧﻮﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎن
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺪﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ منﺎﯾﯿﺪ .ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ منﻮدن ﺳﻬﺎم ،ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت
دﯾﮕﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

در ﮐﻨﺎر ﻋﻨﻮان ﺳﺒﺪ ،ﺳﺒﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب منﺎﯾﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﺒﺪ،

ﺻﻔﺤﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ منﺎﯾﺶ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
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اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷام ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺪﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺎم ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را در
ﻗﺴﻤﺖ "اﻗﻼم ﭘﺮﺗﻔﻮی" ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ "اﻗﻼم ﭘﺮﺗﻔﻮی" ،ﺳﺒﺪﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻧﺎم منﺎد ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺷام ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺷﺘﺒﺎه آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷام ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﺎم ﻫﺎی ﭘﺮﻃﻤﻄﺮاق ﴍﮐﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﭙﺮده اﯾﺪ،
داﻧﺴنت ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎم ﴍﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.
ﺷام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
را از ﺳﺒﺪ ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و

ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ منﻮدن منﺎد ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ

ﮐﻞ ﺳﻬﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه

ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺞ منﺎد "ﻓﻮﻻد،

وﻏﺪﯾﺮ ،ومبﻠﺖ ،داﻧﺎ و ﺷﺒﻨﺪر" را ﺑﻪ ﺳﺒﺪ "ﺳﻬﺎم ﴍﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ" اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺷام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ منﺎدﻫﺎی
دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ در ﺳﺒﺪﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ منﺎد ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻮرس و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن را ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ "ﺗﻨﻮع ﺳﻬﺎم" ﺷام ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﺳﺒﺪﺑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ آن اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺷام ﻫﻢ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺒﺪﺑﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺧﱪ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ "ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎی ﭘﺮدازش"
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در ﺗﺨﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه ی ﺳﺒﺪ ﺷام ﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰﺳﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﯿﺪ
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪرن رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی
ﺳﺒﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺻﻮرت متﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻠﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎوران را
ﺧﺮﯾﺪاری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺪﺑﺎن
اﮔﺮ ﺷام ﻫﻨﻮز از ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﺳﺒﺪﺑﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ منﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷام
ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ "ﭘﻨﺞ" ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﭘﺮدازش ﺳﺒﺪ اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﯿﺪ .در ﺻﻮرت متﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﺒﺪﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ "ﮐﺎرﺑﺮی" ﺑﺎﻻی ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺳﺒﺪﺑﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری منﺎﯾﯿﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺮی ﻧﯿﺎز ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ،اﯾﻦ
ﭘﻠﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷام ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪﻧﺪ .ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳﺒﺪﺑﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﻋﺎدی ،ﺑﻬﱰﯾﻦ ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎ ،ﺑﻬﱰﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ و دو
ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف )ﺣﺪاﮐرث ﺷﺎرپ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎن( را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻔﺮض ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از دﺳﱰﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﻦ ﻫﺎی
ﻋﺎدی ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از آﻧﻬﺎ ،دﭼﺎر ﺧﻄﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ  .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﯿﺸﱰ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻠﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﭘﻠﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی ﺷام ﺑﺎ دو ﭘﺎراﻣﱰ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ " :ﻧﻮع ﭘﺮدازش" و "ﺗﺎﺑﻊ
ﻫﺪف".

اﻟﻒ  :ﻧﻮع ﭘﺮدازش
در ﻗﺴﻤﺖ "ﻧﻮع ﭘﺮدازش" ﺷام ﻗﺎدرﯾﺪ از ﺳﺒﺪﺑﺎن ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﯿﺪ :
 -1ﺑﻬﱰﯾﻦ ﭘﺮﺗﻔﻮی  :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ را در منﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷام ﺗﻨﻬﺎ منﺎد ﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺒﺪﺑﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ )درﺻﺪ ﺧﺮﯾﺪ( را ﺑﻪ ﺷام ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
دﻫﺪ.
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 -2ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺗﻔﻮی  :ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺷام ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺎن در ﻣﻮرد منﺎدﻫﺎی دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن و ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢ ﻫﺮ منﺎد را از ﻗﺒﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ و
ﯾﺎ از ﻗﺒﻞ ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﺧﺮﯾﺪه اﯾﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﺳﺒﺪﺑﺎن ﺗﻨﻬﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه ی ﺳﺒﺪ ﺷام را ﺑﺎ اﺑﺰار ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از

اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﯿﺪ .ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ

در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﻢ را وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب "ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﺛﺒﺖ" ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم را ﻗﻄﻌﯽ منﺎﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ :
در ﺣﺎﻟﺖ "ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺗﻔﻮی" ،ﺳﺒﺪﺑﺎن ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی دامئﯽ ﻫﻤﻪ ی ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎزار ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺑﺎزار دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر دامئﯽ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ،ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی در
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺒﺪ آﻧﻬﺎ دارد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ اﻣﺮی درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﺳﺎﺧنت ﺳﺒﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﻬﺎﻣﺘﺎن ﺑﻪ
ﺳﺒﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺳﻬﻢ ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ را ﺑﻪ ﺳﺒﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺮدازش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات را در ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎرپ ﺳﺒﺪﺗﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎرپ ،ﺧﯿﺎل ﺷام را
از ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﴏف ﻧﻈﺮ از ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ راﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ "ﺑﺎزده و رﯾﺴﮏ" در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎی "ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ"
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎرپ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
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ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﱰﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد "ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ" را ﻣﺒﺪا ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﻗ ﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺸﻔﺮض ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮدازش ﺑ ﺮای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ واﺣﺪ  45روز ﺑﻌﺪ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ  ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﯽ منﻮدن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺳﻮم در اﯾﻦ دوره اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺎرﯾﺦ  1391/03/11ﮐﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻔﺮض ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺒﺪﺑﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 45 ،روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﺮﺿﻪ ی ﺟﻮاﻧﱰﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺳﺒﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﻨﺪر ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری ﺑﯿﺸﱰی را ﻓ ﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺒﺪﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﺤﺪوده ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺰرگ ﺗﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺘﱪﺗﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ متﺎﻣﯽ منﺎدﻫﺎ در ﺑﺎزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در
ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت روﯾﻪ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺎزه ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ درﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ منﯽ ﺷﻮد .ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
منﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ متﺎﻣﯽ منﺎدﻫﺎی ﺳﺒﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در آن ﺑﺎزه دارای داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺪﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﭘﺎ
ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﻮرس ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻤﱰ از ﺷﺶ ﻣﺎه( ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺻﯿﻪ منﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺪﺑﺎن در اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﻬﺎم ﺟﻮان ﺑﺎزار ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﯾﻦ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺳﺒﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺣﺘام روزﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ دو ﺳﺒﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ب :ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف
در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮاﺑﻊ ﺣﺪاﮐرث ﺷﺎرپ و
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﻋﺎدی ﺳﺒﺪﺑﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﺑﻊ رﯾﺴﮏ ﮐﺎرا ،ﺑﺎزده ﮐﺎرا و ﺣﺪاﮐرث
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ درﺟﻪ دو ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺳﺒﺪﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 -1ﺣﺪاﮐرث ﺷﺎرپ  :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺣﺪاﮐرث ﮐﺮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎرپ ﯾﺎ ﺑﺎزده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -2ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎن  :ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺳﺎن )رﯾﺴﮏ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 -3رﯾﺴﮏ ﮐﺎرا  :ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎرپ را ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از رﯾﺴﮏ ﺣﺪاﮐرث ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﭘﻠﻦ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺸﺎوران ﻣﺎﻟﯽ(
 -4ﺑﺎزده ﮐﺎرا  :ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﺑﺎزده ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺪاﻗﻞ رﯾﺴﮏ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﭘﻠﻦ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺸﺎوران ﻣﺎﻟﯽ(
 -5ﺣﺪاﮐرث ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ درﺟﻪ دو  :دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐرث ﺑﺎزده و ﺣﺪاﻗﻞ رﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯿﴪ ﻣﯿﺸﻮد) .ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﭘﻠﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺸﺎوران ﻣﺎﻟﯽ(
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع ﭘﺮدازش ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ دﮐﻤﻪ ی ﭘﺮدازش را اﻧﺘﺨﺎب منﺎﯾﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺷام ﺑﻪ منﻮدارﻫﺎ و ﺟﺪاوﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
منﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ دﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ متﺎم آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﯿﻖ ﺑﻪ
ﺷام اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ اﯾﻦ منﻮدارﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ از ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزش وﺑﻼگ ﺳﺒﺪﺑﺎن و ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزش
ﺳﺒﺪﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ :
ﺳﺒﺪﺑﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ و ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮﺗﻔﻮی ،ﺳﺒﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷام را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺷام ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺒﺪﺑﺎن ،ﴍاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﺑﻮرس ﮐﺸﻮر و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺳﻬﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺒﺪﺑﺎن ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷام را در اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﯾﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﻌﯿﺘﯽ در
ﺳﻮد ﯾﺎ ﴐر ﺑﻪ ﺷام اراﺋﻪ منﯽ دﻫﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪ ی "ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ" در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﺒﺪﺑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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