
 

 

 چگونه سرمایه گذاری در بورس آمریکا انجام دهیم؟

 

 

 

آموزش سرمایه گذاری در بورس آمریکا با روش های کاربردی برای کسب 
 سود

 آنچه در این مطلب خواهید خواند

  .1آموزش سرمایه گذاری در بورس آمریکا با روش های کاربردی برای کسب سود 

o  .1.1سواالت متداول 

  .1.1.1ی ایرانی ها وجود دارد؟آیا امکان سرمایه گذاری در بورس آمریکا برا 

  .1.1.2روش های سرمایه گذاری در بورس آمریکا چگونه است؟ 

سوب می شود. آمریکا دارای سرمایه گذاری در بورس آمریکا یکی از جذاب ترین گزینه های سرمایه گذاری در عالم اقتصاد مح

 سرمایه میز روی را هانج اقتصادی –توانید در بورس آمریکا معتبرترین شرکت های صنعتی اقتصادی با ثبات است و شما می 

 .باشید داشته گذاری

https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/#amwzsh-srmayh-gdhary-dr-bwrs-amryka-ba-rwsh-hay-karbrdy-bray-ksb-swd
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به بیان ساده تر سرمایه گذاری در بورس آمریکا می تواند معنای یک سرمایه گذاری واقعی باشد. شما در بورس آمریکا می توانید 

 پیشنهاد شما به بورسی مقاالت شروع از قبل.باشید …وگل، اپل، مایکروسافت و سهامدار شرکت هایی مانند کوکاکوال، تسال، گ

 .آشنا شوید ”اصطالحات بورس “با ابتدا شود می

د سودآوری خوبی به همراه داشته این شرکت ها ساالنه سود باالیی به دست می آورند، بنابراین سرمایه گذاری بر آن ها می توان
نیم؟ در واقع سوال مهم تر این باشد. اما سوال اصلی این است که چگونه می توانیم اقدام به سرمایه گذاری در بورس آمریکا ک

ی کنند برای ما وجود مشرکت های خارجی یا سهام شرکت هایی که در بورس آمریکا فعالیت است که آیا امکان خرید سهام 

 .دارد یا خیر؟ این سوالی است که به دنبال پاسخ آن هستیم

 
 سرمایه گذاری در بورس آمریکا

 

مهمترین سوالی که در مورد سرمایه گذاری در بورس آمریکا وجود دارد این است که آیا امکان سرمایه گذاری در این بازار مالی 

 آن ایرانی مفهوم با …و ”صف خرید در بورس “و یا  ”حراج در بورس “برای ما وجود دارد یا خیر؟ و آیا یکسری مفاهیم از جمله
 خیر؟ یا دارد تقارن

از مردم جهان قادر به سرمایه  بازار بورس آمریکا یک بازار مالی و سرمایه ای بین المللی محسوب می شود. از این رو بسیاری

 .می شودد جهان شناخته گذاری در این بازار هستند. از این روست که بورس و اقتصاد آمریکا به عنوان قوی ترین اقتصا

https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/
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https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/
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توسط بورس در این کشور به  زیرا سرمایه جذب شده در این کشور بالغ بر بودجه چند کشور است و عمال گردش مالی ایجاد شده

 .اندازه ای است که می تواند منابع مالی یک کشور مستقل را تامین کند

دنیا به خوبی می دانند که این بازار  شته باشد. همهاما فارغ از این مسئله، بورس آمریکا کارکردهای غیر اقتصادی نیز می تواند دا
ن بازار سرمایه ای وابسته اقتصادی، یک بازار سودآور و مهم است. نکته مهم این است که بخش مهمی از اقتصاد جهان به ای

 .است

در نهایت سعی می باشند  از این رو کشورهای مختلف با وجود مشکالتی که ممکن است در اقتصاد و سیاست با آمریکا داشته
 .کنند این مسائل را به نحوی مسالمت آمیز حل کنند

 

 

 20د. اما به سبب این که به طور مثال طی چند سال گذشته آمریکا و چین مشاجرات سیاسی و اقتصادی بسیاری داشته و دارن
ارج از عرف دیپلماتیک انجام خدرصد از سرمایه گذاری بورس آمریکا در اختیار چین است، عمال هیچ کدام یک از دو طرف اقدام 

 .نمی دهد

ریق سایت رسمی بورس آمریکا طرمایه گذاران ایرانی امکان سرمایه گذاری در بورس آمریکا را از اما سوال این است که آیا س

کان سرمایه گذاری در بورس و با انقالب ایران عمال ام 57دارد؟ پاسخ بدون هیچ شک و شبهه ای خیر است! در واقع از سال 
 .آمریکا برای ایرانی ها از بین رفت

ورس آمریکا نیست. بگذارید با چالش دامه دارد و هیچ سرمایه گذار ایرانی قادر به سرمایه گذاری در باین ممنوعیت تا به امروز ا

 .های خرید سهام شرکت های خارجی و سرمایه گذاری در بورس آمریکا بیشتر آشنا شویم

https://shekareravand.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7/%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%88%db%8c%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/
https://shekareravand.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7/%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%88%db%8c%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/


 

 

 

ین بازار را به ما نشان دهد. اشناخت چالش های سرمایه گذاری در بورس آمریکا می تواند راه های رسیدن به سرمایه گذاری در 
حریم های مالی این تهمانطور که کامال مشخص است. اولین و مهمترین چالش پیش روی سرمایه گذاری در بورس آمریکا، 

 .کشور علیه ایران است

مللی و مالی مختلفی قرار داده به بعد آمریکا با بهانه های مختلف عمال ایران را تحت تحریم های بین ال 57در واقع از سال 

 .رمایه گذاری در آن را ندارداست. بر اساس این قوانین تحریمی، عمال هیچ تبعه ایرانی حق ورود به بازار بورس آمریکا و س

ر ساخت های مالی مناسب در آمریکا نیست. مسئله مهم دیگر عدم وجود زیاما این تنها چالش و معضل سرمایه گذاری در بورس 

 و هستند متصل جهان لیما زیرساخت به …کشور است. در واقع کشورهای اروپایی، آمریکا و بسیاری از کشورهای آسیایی و 

 .رندوبیا در گردش به مختلف کشورهای بین سادگی به را خودشان سرمایه هستند قادر کشورها این مردم

ن نیاز به مراجعه حضوری به بانک و اما عمال این اتفاق در ایران رخ نمی دهد. شما در ایران قادر نیستید به صورت مستقیم و بدو
 .بدون استفاده از پروتکل های خاص مالی، اقدام به انتقال مالی کنید

یکایی، عمال زیرساخت الزم برای مالی و بانکی آمر بنابراین عمال شما برای سرمایه گذاری در بورس آمریکا فارغ از تحریم های

 .متصل شدن به شبکه مالی جهانی و بهره مندی از آن را نخواهید داشت



 

 

یران و آمریکا وجود دارد. ااما این تمام ماجرا نیست. سنگ سوم سرمایه گذاری در بورس آمریکا مشکالت سیاسی است که بین 

 .ایران، آمریکا دشمن کشور محسوب می شوددر واقع به سبب ایدئولوژی های حکومت 

 سرمایه که این به توجه اب همچنین. است کشور به خیانت منزله به …بنابراین هر نوع مراوده مالی و اقتصادی و فرهنگی و 
مکروه و  مسلمانان برای را کار این تقلید مراجع از برخی عمال است، کشور این اقتصاد کردن تر بزرگ معنی به آمریکا در گذاری

 .حرام خوانده اند

 

 

زه ای قوی بود که امکان اتصال پس حتی اگر آمریکا با ایران مشکلی نداشت و حتی اگر زیر ساخت های داخلی ایران نیز به اندا
انی در بورس ک فرد تبعه ایریبه شبکه های مالی جهانی فراهم بود، عمال ایدئولوژی حکومت ایران این اجازه را نمی دهد که 

 .آمریکا سرمایه گذاری داشته باشد

افی بود تا برای همیشه سرمایه پس به طور خالصه ما با سه چالش عمده رو به رو هستیم. هر کدام از این چالش ها به تنهایی ک
اساسی و مهم  ه مورد بسیارسگذاری در بورس آمریکا برای کاربران ایرانی غیر ممکن شود. حال که این چالش ها نه یکی، که 

 .باشد می باشد، به نظر نمی رسد که سرمایه گذاری در بورس آمریکا برای کاربران ایرانی امری محتمل

 سایت رسمی بورس امریکا

 

https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/


 

 

ن می توان امیدوار بود که بتوان همانطور که مردمان گذشته گفته اند، تنها مرگ است که چاره ای برای آن وجود ندارد! بنابرای

 .راهی برای سرمایه گذاری در بورس آمریکا و خرید سهام شرکت های خارجی پیدا کرد

ع تبادل مالی مستقیمی ته ای که کامال مشخص است این است که به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب مالی هیچ نواولین نک

 .ین مسیر استفاده کردانمی توان با خارج از کشور برقرار کرد. از این رو حتما و حتما باید از واسطه ) هایی ( در 

ا کردن فرد یا شرکتی که امکان عبارت ساده تر شما می توانید با پیداین واسطه می تواند به صورت حقیقی یا مجازی باشد. به 

 .یدمبادله مالی با جهان را دارد اقدام به انتقال مالی از حساب خود به حساب خارج از ایران کن

خارج از ه یک حساب بانکی در به عبارت ساده تر در هر روشی به هر حال شما باید سرمایه را از حساب بانکی خود در ایران ب

 .کشور منتقل کنید

فاده از واسطه های مجازی مانند برای این کار می توانید از واسطه ها و دالل های داخلی یا خارجی استفاده کنید. همچنین است
 .پرفکت مانی یا وب مانی می تواند کارایی خوبی برای شما داشته باشد

امانه فیلترینگ داخلی را دور بزنید و ی ان یا انواع فیلتر شکن ها عمال سنکته مهم این است که شما می توانید با استفاده از وی پ
رچه شما می توانید با این روش به گبه نوعی رفتار کنید که گویی شما ایرانی نیستید و ایدئولوژی حکومت به شما ارتباطی ندارد. 

 .ریکایی کافی نیستسایت رسمی بورس آمریکا وارد شوید اما این کار برای دور زدن تحریم های آم

در واقع سیستم آمریکا به خوبی می داند که در دنیای شبکه های اینترنتی به راحتی امکان تغییر آی پی وجود دارد. از این رو 
شما برای سرمایه گذاری در بورس آمریکا و خرید سهام شرکت های خارجی باید دارای برخی از مدارک معتبر باشید. یکی از این 

 .استid card  رمدارک معتب

 

ورها نیز می توانند اقدام به این کارت به سادگی در اختیار شهروندهای اروپایی و آمریکایی قرار دارد و شهروندان سایر کش

 .ارت را نخواهند داشتکدریافت آن کنند. اما در این بین این کاربران ایرانی هستند که عمال امکان استفاده از این 

https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/government/identity/2016-national-id-card-trends
https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/government/identity/2016-national-id-card-trends


 

 

 خرید سهام شرکت های خارجی

 

. از این رو بورس آمریکا نیز دهداما با این وجود هیچ کشوری، از جمله کشور آمریکا دوست ندارد سرمایه گذار خود را از دست ب

 .آن ها را جذب کند یک راه کوچک برای حضور کاربران ایرانی در این بازار باز گذاشته است تا بتواند سرمایه های

افراد دیگر سهام خریداری  در واقع در بورس آمریکا مفهوم قانونی وجود دارد بدین شکل که یک شرکت واسطه می تواند برای

 .وش آن بهره خواهند بردهام به نام شرکت واسط خواهد بود و سهامداران تنها از تفاوت قیمت خرید و فرکند. اما این س

شد اما می تواند به واسطه بدین ترتیب هیچ تبعه ایرانی تحت هیچ شرایطی نمی تواند سهامدار شرکت های مطرح آمریکایی با
ه توجه کرد که سرمایه گذاری در آمریکا کند. البته باید به این نکتاین شرکت ها اقدام به خرید و فروش سهام در بازار بورس 

 .بورس آمریکا بدین طریق مستلزم پرداخت حق داللی یا کارمزدهای بسیار است

یگر برای خرید سهام و فروش آن ددر واقع شما باید یک بار برای انتقال وجه از حساب ایران به حساب خارج از ایران و یک بار 
رس آمریکا بتوانید سرمایه گذاری رکت واسط کارمزد نسبتا باالیی پرداخت کنید. بنابراین عمال شما باید در بازار بوتوسط یک ش

 .بی نیز تجربه کنیدبسیار خوبی داشته باشید تا بتوانید این کارمزدها را پرداخت کنید و در کنار آن سودآوری خو

 



 

 

 بورس آمریکا

 

 

 

 سواالت متداول

 آیا امکان سرمایه گذاری در بورس آمریکا برای ایرانی ها وجود دارد؟ 

کت های خارجی در ید سهام شرهمانطور که در باال توضیح دادیم عمال به سه دلیل امکان سرمایه گذاری در بورس آمریکا و خر
ر ثانی ایران فاقد زیرساخت مالی بورس آمریکا وجود ندارد. اوال آمریکا ایرانی ها را تحت تحریم مالی شدید قرار داده است. د

ست و تا جایی که می تواند امناسب است. همچنین فارغ از این مسائل عمال حکومت ایران با سرمایه گذاری در آمریکا مخالف 

 .گیرد جلوی آن را می

 روش های سرمایه گذاری در بورس آمریکا چگونه است؟ 

به طور کلی تنها یک روش برای سرمایه گذاری در بورس آمریکا وجود دارد. در این روش شما به واسطه یک شرکت اقدام به 
. در واقع شما تحت خرید و فروش سهام می کنید. البته توجه داشته باشید که در این حالت هیچ سهمی به نام شما نخواهد بود



 

 

هیچ عنوان به عنوان یک سهامدار در بورس آمریکا شناخته نمی شوید. اما می توانید بدین طریق از افزایش قیمت سهام 

 .سودآوری داشته باشید

 


