
MENGAPA MELABUR DALAM SAHAM?

Sumber: BUKU PANDUAN SAHAM PERTAMA SAYA OLEH SGX

Memperuntukkan simpanan amat penting.
Tetapi, oleh kerana kadar deposit adalah 
kurang 0.5 peratus setahun dan inflasi 
meningkat 2-6 peratus, kita perlu menjana 
pulangan lebih tinggi dengan cara yang lain.

Saham merupakan pelaburan pilihan 
kerana lima sebab.

#1  MENINGKATKAN MODAL

Apabila kita membeli saham 
syarikat, kita membeli secebis daripada 
perniagaan itu. Apabila perniagaan itu 
berkembang, pendapatan dan keuntungannya 
juga meningkat, lantas meningkatkan nilai 
pemilikan saham. Ia akan membantu 
meningkatkan harga saham itu dan memberi 
kita peluang menikmati pertumbuhan modal.

Keuntungan modal diraih apabila kita 
menjual saham pada harga lebih tinggi 
daripada harga yang dijual.

Kerugian modal berlaku apabila kita 
menjual saham itu pada harga lebih rendah 
daripada harga yang dibeli.

#4  KECAIRAN

Satu faedah saham ialah kita boleh 
membeli atau menjual saham dengan pantas 
melalui khidmat dagangan dalam talian broker 
atau menelefon wakil kita. Tidak seperti 
pelaburan dalam hartanah atau deposit tetap, 
kita tidak perlu menjual kesemua pelaburan 
itu. Kita boleh jual sebahagian saham kita jika 
kita perlukan wang tunai. 

#5  KETELUSAN

Oleh kerana saham dan Dana 
Dagangan Bursa (ETF) didagangkan di SGX, 
kita dapat melihat harga saham yang dibeli 
dan dijual (atau dikenali dengan harga 
pasaran). Kita boleh putuskan sama ada 
mahu menjual saham pada harga yang kita 
inginkan, yang berbeza daripada harga 
pasaran. Ini walaupun ia akan mengambil 
masa lebih lama untuk mendapatkan pihak 
yang bersetuju membeli saham kita pada 
harga yang kita inginkan. 

#2  PULANGAN DIVIDEN

Saham boleh memberikan kita 
pendapatan.

Apabila syarikat membuat keuntungan, 
ia boleh melaburkan semula laba itu ke 
dalam perniagaan tersebut, memegangnya 
bagi peluang hadapan atau 
mengedarkannya kepada pemegang saham 
dalam bentuk dividen.

Jika anda mahu memiliki pendapatan 
pasif, carilah saham yang memberikan 
dividen secara konsisten.

#3 KEPELBAGAIAN 

Saham membolehkan kita 
melabur dalam pelbagai jenis syarikat. 
Dengan lebih 800 syarikat disenaraikan di 
SGX, anda boleh menebarkan risiko jika 
anda tidak mahu melaburkan jumlah 
pelaburan yang besar dalam sesebuah 
syarikat. Pelabur boleh melabur minimum 
100 saham bagi setiap syarikat.


