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 مقدمه

رود سیل برای هموطنان ما بسیار جذاب شده و شاهد و ورود به بازار بورس 1399در سال 

 عظیمی از ایشان به این بازار هستیم.

ارد این بازار شده پس از بررسی و ورود به این بازار در دور و اطرافم پر بود از عزیزانی که و

نابع بودند اما هیچگونه اطالعات فنی و تخصصی یا حداقلی در مورد آن نداشتند و م

مچنین هشده بودند.  درگمیدر این زمینه به قدری پراکنده بود که دچار سر آموزشی نیز

ها در قبال شود و بیشتر آنموزشی در تمامی استان ها با یک کیفیت برگزار نمیدوره های آ

 هزینه سنگین دریافتی بار آموزشی و تجربی الزم را ندارند.

ن به راه قیق و آنالیز و رسیدبازاریابی چیزی جز شناسایی یک نیاز در جامعه و سپس تح

یفه و من به عنوان یک متخصص بازاریابی و فروش بر خود وظ حل برای آن نیاز نیست

یقات لذا تحق دانستم گامی هرچند کوچک در جهت رفع این نیاز در جامعه خویش بردارم

ح شخصی خود را که حاصل گردآوری و مطالعه منابع تخصصی و مشورت با اساتید مطر

 زمینه بوده را تقدیم تمامی هموطنان خود میکنم.  در این

م شما این کتاب می تواند اطالعات الزم و ضروری جهت آغاز فعالیت در بورس را تقدی

ه فراگیری بنیاز  نماید اما فراموش نکنید که پس از کسب این آموزش ها شما برای موفقیت

هم  ل گران دارید پس ازطالعات با دیگر تحلیتکنیک های تحلیلی و همچنین تبادل ا

بوطه در شبکه اکنون اقدام به شبکه سازی و یا پیوستن به گروه ها، پیج ها و کانال های مر

یروز در این دهای مجازی نمائید و همواره سعی کنید هر روز با دانش تر و با تجربه تر از 

بورس  در زمینه باشید و مشکالت اقتصادی ناشی از تالطم های اقتصادی را با کسب سود

 با دید بلند مدت جبران نمائید.
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 ؟چیست کد بورسی 

      یا آنالین صورتبه بورس در سهام فروش و خرید برای

 بورسی کد باید ابتدا حضوری، مراجعه مثل دیگر های روش

 .باشید داشته سهامداری کد یا

 تصادفی عدد 5 و شما خانوادگی نام اول حرف سه از که است ایشناسه بورسی کد 

 آقای معامالتی کد باشد، ”ثمری“ شخصی خانوادگی نام اگر مثال برای. میشود تشکیل

 .باشد” 12345ثمر“ صورتبه تواندمی ثمری

 است بورسی کد دارای که کسی. میشود شناخته نیز سهامداری کد نام با بورسی کد 

 و خرید به نسبت اینترنتی، معامالت پنل یا آنالین معامالت افزار نرم طریق از تواندمی

 معامالت دیگر نام و برخط معامالت آنالین، معامالت دیگر نام. کند اقدام سهام فروش

 .است آفالین معامالت اینترنتی،

 داشته بورس کد یک میتواند فقط گذار سرمایه هر و است فرد منحصربه معامالتی کد

 فامیلی در تغییری شما کهزمانی مثل میکند، تغییر بورسی کد خاصی شرایط در .باشد

 .کنید ایجاد خود

 بورسی کد دریافت و بورس به ورود مراحل

 طی گام به گام بصورت را زیر مراحل باید گذارانسرمایه تمامی بورس به ورود برای

 .شود صادر بورسی کد ها آن برای تا کنند

 سجام به آدرس  سامانه در نام ثبتhttps://www.sejam.ir 

 احراز تکمیل و دولت ناپیشخو دفاتر یا ها کارگزاری از یکی به حضوری مراجه 

 هویت

 عبور رمز و کاربری نام دریافت بورسی توسط کارگزاری انتخاب شده، کد صدور 

 معامالت سامانه به ورود برای
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 سجام سامانه در هویتی اطالعات ثبت اول، گام

 اطالعات جامع سامانه» عبارت شده کوتاه که سجام

 سرمایه بازار در مشتریان اطالعات ثبت برای است، «مشتریان

 را گذارانسرمایه اطالعات تمام سامانه این. است شده ایجاد

 باید ابتدا سرمایه، بازار های بخش همه به ورود برای گذارانسرمایه و کرده آوری جمع

 .کنند ثبت سامانه این در را اطالعاتشان

 و اطالعات ثبت برای بار هر نیست، الزم دیگر سامانه این در نام ثبت با گذارانسرمایه

 سرمایه بازار مالی نهادهای دیگر یا ها کارگزاری دفاتر به حضوری صورت به اطالعات احراز

 ترتیب این به .میشود انجام همیشه برای و بار یک فقط هم نامشان ثبت و کنند مراجعه

 خواهد یکپارچه دارند، حضور سرمایه بازار در که مالی نهادهای همه در مشتریان اطالعات

 اطالعات بانکی، اطالعات مانند مشتریان سوی از شده ثبت اطالعات اینکه عالوه به. شد

 .هستند ویرایش قابل … و شناسایی

 آن به حضوری بصورت باید مشخص، کارگزاری یک خدمات از استفاده برای سجام بدون

 بتوانید هویت احراز از پس تا پرکنید ایصفحه  چندین های فرم و کرده مراجعه کارگزاری

 تمامی باید کنید، عوض را خود کارگزاری بخواهید اگر حال .کنید استفاده هاآن خدمات از

 .کنید تکرار را هویتی مراحل تمامی و کنید پر دوباره را ها فرم آن

 فقط سرمایه مختلف بازارهای به ورود برای شما که آمده وجود به این برای سجام سامانه

 .نباشد مراحل این مجدد تکرار به نیازی دیگر و دهید انجام هویت احراز یکبار
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 سجام سامانه در اطالعات ثبت مراحل

 آدرس به آن سایت وب طریق از باید سجام سامانه به ورود برای. 1

https://www.sejam.ir آنالین پرداخت هایاپلیکیشن  از برخی همچنین. کنید اقدام 

 مثال وانعن به. کنید اقدام ها آن طریق از میتوانید و هستند متصل سجام سامانه به هم

 .است شده ایجاد سجام استعالم و نام ثبت برای ایگزینه  «آپ» اپلیکیشن در

 .شوید اردو نام ثبت اصلی صفحه به بعد و کنید تایید را آیدمی صفحه روی که ایبیانیه. 2

 تلفن هشمار کردن وارد از بعد و کنید انتخاب را سجام در نام ثبت رنگ سبز گزینه. 3

 تلفن ارهشم به رقمی 4 کد تا بزنید را تایید کد دریافت کلید امنیتی، کد و خود همراه

 .میروید عدب مرحله به آن، شدن تایید و کد این کردن وارد از بعد. شود پیامک شما همراه

 کد و یتتابع کردن وارد از پس و کنید انتخاب را حقیقی مشتری گزینه مرحله این در. 4

 .بروید بعد مرحله به ملی

 صورت به ست،ا تومان هزار 10 که را سجام سامانه در نام ثبت هزینه باید مرحله این در. 5

 .کنید پرداخت اینترنتی

 اطالعات لشام نیاز مورد های فرم شد، تایید و کردید پرداخت را مبلغ که این از بعد. 6

 .کنید تکمیل شده خواسته موارد با مطابق را خود مالی و ارتباطی هویتی،

 رایتانب رهگیری کد یک شد، ثبت کامل طور به اطالعاتتان که وقتی و آخر مرحله در. 7

 مورد هایکارگزاری یا پیشخوان دفاتر به مراجعه زمان تا را آن باید که شودمی ارسال

 .نگهدارید سجام سایت در تایید
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 دولت پیشخوان دفاتر یا هاکارگزاری به حضوری مراجعه دوم، گام

 

 تایید مورد های کارگزاری یا دولت پیشخوان منتخب دفاتر به باید اینترنتی نام ثبت از بعد

 احراز ماش هویت عبارتی به و کند تایید را اطالعات همان تا کنید مراجعه بورس سازمان

 مانه اصل یعنی باشید، داشته خود همراه را مدارک سری یک باید کار این برای .شود

 .دبودی کرده وارد سجام سامانه در اینترنتی صورت به را اطالعاتش که را مدارکی

 توضیحات صفحه و اول صفحه کپی همراه به شناسنامه اصل 

 آن روی و پشت از کپی همراه به ملی کارت اصل 

 بود شده پیامک برایتان سجام نام ثبت آخر مرحله در که رهگیری کد 

 و العاتاط تایید دهنده نشان که میشود ارسال برایتان پیامکی شما، هویت احراز از پس

 .است سرمایه بازار فعاالن از یکی عنوان به شما هویت ثبت

 را هویت زاحرا و سجام نام ثبت مرحله دو ها کارگزاری از برخی که است یادآوری به الزم

 توانیدمی ها کارگزاری این شعب به حضوری مراجعه با یعنی. هندمید انجام خودشان هم

 .دهید انجام هم با را مراحل همه و کنید یکسره را کار

 کارگزاری از استفاده با معامالت شروع و بورسی کد دریافت سوم، گام

 نظر دمور کارگزاری به میتوانید اید،شده  ثبت گذارسرمایه یک عنوان به شما که حال

 به تعلقم که آن عبور رمز و آنالین سامانه کاربری نام دریافت با و کنید مراجعه خود

 .کنید آغاز را خود فروش و خرید و شوید بورس بازار وارد شماست، شخص

 که درگاهی طریق از گذاران سرمایه که هستند هاییواسطه  عنوان به ها کارگزاری

 .شوندمی وارد سهام فروش و خرید و بورس دنیای به د،نارمیگذ اختیارشان در کارگزاری
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 انواع بازارهای بورس

 و اید شنیده بورس بازار درباره این از پیش احتماال

 اصلی بورس بازار همان بورس، بازار از عموم تصور

  آنها به زیر در که دارد وجود بورسی بازار نوع چندین که است ذکر به الزم است، اما

 :میپردازیم

 تهران بهادار اوراق بورس بازار

 سهام و بهادار اوراق آن در که است بورس مادر بازار همان تهران، بهادار اوراق بورس بازاز

 حقیقی سهامدارانی و میشود گذاشته فروش و خرید به مختلف های سازمان و ها شرکت

 .دارند حضور آن در حقوقی و

 ایران فرابورس بازار

 نمونه یک و است گرفته شکل تهران بهادار اوراق بورس بازار از پس ایران، فرابورس بازار

 این چه اگر. میرسد نظر به بهتر عملکرد زمینه و تر ساده شرایطی با بازار این از شده کپی

 سختگیرانه کمتر آن قوانین اما دارد، قرار بهادار اوراق و بورس سازمان نظارت تحت نیز بازار

 سر پشت را تری ساده مراحل خود، سهام ارائه و آن به ورود برای ها شرکت و بوده

 .میگذارند

 ایران کاالی بورس

 آن پایه بر معامالت و کاال فروش و خرید محل آن نامگذاری طبق نیز ایران کاالی بورس

     کشاورزی و پتروشیمی محصوالت ارزشمند، فلزات معمول طور به بورس این در. است

 .میرود شمار به کشور پویای بازارهای از نیز بورس این. میشوند معامله ... و

 ایران انرژی بورس

 برق، جمله از انرژی انواع معامالت که است ما کشور در بورس بازار نوپاترین انرژی بورس

 .میگیرد صورت آن در پتروشیمی و شیمیایی محصوالت
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 ارز بورس

 آن در هک است جهانی بازاری ارز، بورس بازار زد، حدس آن نام از میتوان که طور همان

 انتظار ایدب ارز، نرخ به توجه با و میگیرد صورت ارزها میان جایی به جا و ارزی معامالت

  ارز، ورسب بازار اعضای بزرگترین. شود جا به جا بزرگی ارقام و اعداد که باشیم داشته

 این زا را عادی مردم حتی یا و ها شرکت نمیتوان ولی هستند مالی موسسات و ها بانک

 دانست. بیرون دایره

 بورس در گذاری سرمایه برای سرمایه حداقل

 برای نیاز مورد سرمایه حداقل. شوید بورس بازارهای وارد ای سرمایه هر با میتوانید شما

 خرید اجازه مقدار این از کمتر. است تومان هزار 500 معادل بورس، در گذاری سرمایه

           هاولی سرمایه تومان هزار 500 داشتن با حتی ترتیب این به. داشت دینخواه سهام

 میتوانید ولیها سرمایه به توجه با که است بدیهی البته. شد وارد بورسی بازارهای به میتوان

 .ودب خواهند گردش در ارقامی و اعداد چه حول که بزنید تخمین را خود زیان و سود

 شویم؟ بورس وارد ای سرمایه چه با

 بازارهای دوار خود موجود سرمایه تمام با وجه هیچ به که گفت باید سوال این به پاسخ در

 مایهسر تمام نیز بورس بازار فعاالن ترین قدیمی و ترین ای حرفه حتی. نشوید بورس

 و سرمایه بازار در موجود های ریسک به توجه با.  نمیکنند چرخه این وارد را خود موجود

 بازار، این به شما سرمایه تمام کردن وارد میکند، تهدید را آن معامالت که دهی زیان

 رد خود سرمایه چشمگیر کاهش ریسک در تا شود می باعث و بود خواهد بزرگ اشتباهی

 .بگیرید قرار زمان طول

 نام به چیزی بورسی، بازارهای در که دهید قرار توجه مورد باید نیز را موضوع این البته

 خواهید دست بزرگ ثروتی به شبه یک شما نه آن، واسطه به و دارد قرار نوسان دامنه

 در که چیزی هر حقیقت در. دارد وجود برایتان شبه یک ورشکستی خطر نه و یافت

 و تدریجی کامال بیفتد، اتفاق منفی سمت به چه و مثبت سمت به چه بورسی بازارهای

 در و معامله یک با که ندارد وجود آن ترس محل هرگز روی این از. بود خواهد ای پله
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 چنین توانید نمی همچنین. برسیم خود سرمایه نابودی به روز، چند حتی یا یک عرض

 روز آن فردای روز، یک در آور سود ولو سهام یک خرید با که باشید داشته نیز رویاپردازی

 بازارهای در ثروت کسب امکان البته. شوید بیدار خواب از بورسی ثروتمند یک عنوان به

 در هرگز و رسید آن به توان می زمان طول در که است چیزی این اما دارد وجود بورس

 .افتد نمی اتفاق هفته یک حتی یا شب یک عرض
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 معامالتی روزهای و ساعت

 و تعطیل روزهای جز به چهارشنبه تا شنبه از معامالتی روزهای

 . هست 12:30 تا 8:30 از هم معامالت ساعات

 این در ،ویندمیگ بازار گشایش پیش دوره 9:00 تا 8:30 ساعت به

 پیش دوره دارد، وجود سفارش ثبت امکان فقط و نمیشود انجام ای معامله هیچ ساعت نیم

 .است شده طراحی قیمت کشف برای گشایش

 بعد کاری روز تا بازار و میکند پیدا ادامه 12:30 تا و میشود شروع معامالت 9 ساعت راس

این تایم اصلی بورس است اما باتوجه به مشکالت پیش آمده برای هسته  .خواهد شد بسته

اعمال  به معامالت در بورس به علت افزایش کاربر، سازمان بورس به طور موقت اقدام

بخش بندی تایم بازار کرده است که پس از ارتقای  تغییراتی در گروه های معامالتی و

سیستم های معامالتی تایم بندی به همان تایم ثابت قبل باز خواهد گشت لذا می توانید 

 از سایت رسمی سازمان بورس از آخرین تغییرات در تایم معامالت آگاه شوید. 

 

 نحوه انجام معامالت در بورس

 نوسان دامنه در حراج مکانیزم با بورس در سهام گذاری قیمت

 شما و مداد دارم یک من کنید فرض .میشود انجام شده تعریف

 2000 شما پیشنهادی قیمت ، بخرید من از را آن میخواهید

 خواهد افتاد؟ اتفاقی چه .بفروشم تومان 2500 قیمت به میخواهم من ولی تومان است
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 کوتاه من که میشود؟ زمانی انجام معامله زمانی چه .نخواهد شد انجام ای معامله طبیعتا

 انتوم 2500 یدوبش حاضر شما اینکه یا و بفروشمش تومان 2000 بشوم حاضر و بیایم

 .میشود انجام معامله برسیم توافق به قیمت سر اینکه محض به .بخریدش

 

 مزقر)  فروش و(  رنگ آبی)  خرید قسمت دو به سفارشات بلوک میبینید که نطوراهم

 . است ستون سه و سطر سه شامل قسمت هر .شده تقسیم(  رنگ

 فارشس(  بورسی کد یک)  نفر یک که اینست بیانگر تصویر این در خرید قسمت اول سطر

 ثبت سفارشات سامانه در ریال 6566 قیمت به را X شرکت سهم برگ عدد 200 خرید

 برگ عدد 625 فروش سفارش نفر یک فروش، قسمت در و مقابل نقطه در کرده است و

 تنیس یکی هم با ها قیمت چون .نموده ثبت ریال 6577 قیمت به را شرکت همان سهم

 .نمیگیرد صورت هم ای معامله طبیعتا

 ییرتغ ریال 6577 به را قیمت کرده و ویرایش را سفارش خریدار شخص کنید فرض حاال

 کسری در استشده  یکی باهم فروش و خرید سفارش قیمت چون صورت این در میدهد،

 قیمت) خرید دوم سطر و حذف خرید اول سطر سفارش و خواهد شد انجام معامله ثانیه از

 625 از عدد 200 تعداد چون هم فروش اول سطر اول خواهد آمد. در سطر به( 6559

 .میکند پیدا تغییر 425 به فروش اول سطر حجم رفته، فروش به سهم برگ

 ار قیمت باالترین که است شخصی همیشه خریدار بهترین نیدامید که همونطور: 1 نکته

 پیشنهاد ار قیمت ینتر پایین که شخصیست هم فروشنده بهترین د ومیده پیشنهاد

 .میشود بندی اولویت طریق همین به هم سفارشات قسمت در ها قیمت ترتیب. دمیده

 پیشنهاد ار قیمت بیشترین که شده ثبت شخصی سفارش اول سطر در خرید، قسمت در
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 و در فروش قسمت در .شده داده نمایش تر پایین های قیمت بعدی سطرهای در و داده

 بعدی های سطر در و داده پیشنهاد ار قیمت ترین پایین که ستشخصی سفارش اول سطر

 . است شده داده نمایش باالتر های قیمت

 قسمت در که عددی شده، ثبت 1 جز به عددی "تعداد" قسمت در که زمانی: 2 نکته

 قسمت سوم سطر مثال عنوان به ، هاست سفارش حجم مجموع ودمیش داده نمایش حجم

 رگب 6788 مجموعا تعداد فروش سفارش نفر 2 که معناست این به تصویر این در فروش

 این از یکی که است ممکن حال ند،ه اکرد ثبت سامانه در ریال 6581 قیمت به ار سهم

 5000 یکی حجم مثال اینکه یا ، عدد 788 دیگری و دباش عدد 6000 متقاضی حجم افراد

 .عدد 1788 دیگری حجم و دباش عدد

 که صورتی در ،دمیکنن ثبت قیمت یک روی ار خرید سفارش نفر دو کنید فرض : 3 نکته

خواست در زودتر که ستا کسی با معامله اولویت ،دباش یکسان آنها پیشنهادی های قیمت

 پیشنهاد نبهتری با اول معامله انجام اولویت میگیریم نتیجه پس .دباش کرده ثبت خود را

 ثبت رزودت ار سفارش خود که ستا کسی با اولویت دباش یکی پیشنهادها که صورتی در و

 .دباش کرده
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 بورس در نمادمفهوم 

 استفاده نماد از ها شرکت اسم بردن نام سهولت برای بورس در

صنعتی  دهنده نشان اولش حرف که ایست کلمه نماد .میکنند

 نام شرکت می باشد. از ای خالصه حروف آن باقی و میکند فعالیت آن در شرکت که است

 خساپا : مانند میشود شروع "خ" حرف با "خودروسازی" های شرکت نماد مثال عنوان به

 (خودرو ایران) خودرو ،( سایپا)

 (تهران سیمان) ترانس :مانند میشود شروع "س" حرف با سیمانی های شرکت نماد

 (گرجی بیسکوییت) غگرجی :مانند میشود شروع "غ" حرف با غذایی های شرکت نماد

 و حمل حوزه در که هایی شرکت مثال عنوان به دارد. وجود هم استثنائاتی بین این در

 اما ،...  و حریل ، حکشتی ، حپارسا میشوند مانند شروع "ح" حرف با دارند فعالیت نقل

 . است "توریل" میکنه فعالیت حوزه همین در که "توکاریل" شرکت نماد
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 دامنه نوسان

 طول در ها شرکت سهام قیمت که معنیست این به نوسان دامنه

 این به اینکه از قبل اما. باشد داشته کاهش یا نمیتواند رشد معینی حد از بیشتر روز

  .نمائیم کسب اطالعاتی بازارها انواع خصوص در باید بپردازیم موضوع

 و بورس جداگانه بازار دو در سهام آنها شده اند، پذیرش سرمایه بازار در که هایی شرکت

 تر سختگیرانه کمی بورس در ها شرکت پذیرش شرایط .می شود فروش و خرید فرابورس

 بورسی های شرکت الزاما که نیست معنی این به البته)فرابورس است  در پذیرش شرایط از

 .(بهتر باشند فرابورسی از

 وجود عدم مانند ها معیار از سری یک اساس بر هم فرابورسی و بورسی های شرکت خود

بندی  تقسیم دسته چند به... و شفافیت میزان معامالت، تعداد حداقل انباشته، زیان

 : صورت زیر می باشد این به نوسان آنها دامنه و ها بازار انواع .میشوند

 -%5+  دوم و اول بازار :بورس

 -%5+  دوم و اول بازار :فرابورس

 : میشه تقسیم جداگانه دسته سه به فرابورس پایه بازار

 3+  زرد پایه بازار%- 

 2+  نارنجی پایه بازار%- 

 1+  قرمز پایه بازار%- 

 پذیرش فرابورس زرد پایه بازار در که شرکتی سهام دیروز پایانی قیمت اگر مثال بعنوان

. باشد تومان 103 از بیشتر و 97 از کمتر نمیتواند امروز آن قیمت باشد، تومان 100 شده

 دارند بازارگردان که هایی استثنائاتی نیز داریم. شرکت مواردی توجه داشته باشید که در

 نیست، زیاد ها شرکت این تعداد البته که باشد بازه این از خارج میتواند نوسانشان دامنه

 



20 | P a g e 

 

 دارند بازارگردان چون اما هستند فرابورس دوم یا اول بازار در که داریم های شرکت مثال

 . درصد است 10 نوسان آنها دامنه

 کنار در شوید، شرکتی اصلی صفحه وارد که زمانی ، http://tsetmc.com/ سایت در*

 . کنید مشاهده را شده پذیرش آندر  شرکت که بازاری اسم میتوانید شرکت نماد و اسم

 

 نوسان منهدا برابر شرکت ها دو سهام تقدم حق برای دامنه نوسان که باشید داشته نظر در

 محدوده در دامنه این بورسی های شرکت سهام تقدم حق برای لذا است، سهام عادی

 .خواهد بود درصد 10 منفی تا درصد 10 مثبت

 و صف فروش صف خرید

 صف خرید

 و قیمت مکانیزم خصوص در این از پیش

 حد از بیش روز طول در ها قیمت که نیمامید و دادیم توضیح کامل طور به نوسان دامنه

 .دکنن پیدا کاهش یا افزایش دننانمیتو معینی

( روزانه نوسان دامنه سقف) روز مجاز قیمت باالترین در سهم خرید برای تقاضا که زمانی

 تصویر در نطورکههما .دمیگیر شکل خرید صف دباش نداشته وجود ای عرضه اما دباش

 جدول در ،است ریال 56723 غگل نماد روزانه مجاز قیمت باالترین بینید می صفحه بعد

 عدد 716705 مجموعا خرید سفارش ، نفر 250 تعداد که بینید می هم تقاضا و عرضه

 

http://tsetmc.com/


21 | P a g e 

 

 در اما ، ه اندکرد ثبت هست روز مجاز قیمت باالترین که 56723 قیمت به ار سهم برگ

 حتی خود را سهم نیست حاضر کسی و دندار وجود سهم برای ای عرضه هیچ مقابل نقطه

 .میگویند خرید صف وضعیت این بهد، بفروش روزانه قیمت باالترین به

 

 االترب و ه اندشد ثبت کمرنگ بصورت که میبینید را هایی سفارش فروش قسمت در: نکته

 ینآفال بصورت که دهستن هایی سفارش ها، سفارش این .دهستن روزانه مجاز دامنه از

 جازم قیمت در که زمانی و آنالین بصورت قبال که دهستن هایی سفارش یا و دشدن ثبت

 سفارش ریختا نآ تا که ه اندگرفت نظر در شیبرا ار مشخصی تاریخ و هشد ثبت هبود روزانه

 مجاز متقی از خارج چون و هستند فعال غیر تسفارشا این حاضر حال در اما ،دنابم باقی

 فعال خود به خود گیرند، قرار روزانه مجاز دامنه در آتی روزهای طی اگر و بوده روزانه

 .خواهند شد

 صف فروش

 فروش برای عرضه که زمانی .می باشد خرید صف برعکس وضعیتی دقیقا فروش صف

 صف داشب نداشته وجود خرید برای تقاضایی اما دباش روز مجاز قیمت ترین پایین در سهم

 .دمیگیر شکل فروش

 "وساخت" نماد روزانه مجاز قیمت ترین پایین میبینید صفحه بعد تصویر در که نطورهما

 سفارش ، نفر 78 تعداد که میبینید هم تقاضا و عرضه جدول در ،است ریال 13133

 مجاز قیمت ترین پایین که 13133 قیمت به را سهم برگ 1504321 مجموعا فروش
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 و دندار وجود سهم خرید برای تقاضایی هیچ مقابل نقطه در اما ه اندکرد ثبت هست روز

 وضعیت این به .دبخر روزانه قیمت ترین پایین به حتی ار سهم که نیست حاضر کسی

 .میگویند فروش صف
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 خوانی بورس و بازار تابلو

 سرمایه بازار به ورود از بعد گذارسرمایه یک نیازهای از یکی

 مسلط کافی اندازه به خوانی بازار و بورس تابلو به که است این

 مشاهده بورس معامالتی تابلو در که را اتفاقاتی بتواند تا باشد

 دست به اطالعات از استفاده با و کرده تحلیل و تجزیه کند،می

 سرمایه بازار حوزه در که رایجی اصطالحات شناخت. بپردازد سهام فروش و خرید به آمده

 هر و است بازار این به ورود برای گذاریسرمایه هر اساسی نیازهای از یکی دارد وجود

 از یکی طرفی از. شود آشنا اصطالحات این با باید بورس به ورود بدو در گذاریسرمایه

 بورس فناوری مدیریت سایت سهام، فروش و خرید و بررسی برای پرکاربرد هایسایت

 معامالت از جامعی اطالعات که شودمی استفاده www.tsetmc.com آدرس به تهران

 متغیرهای براساس نیز گذارسرمایه و دهدمی قرار گذارسرمایه اختیار در سهام روزانه

 همه که کندمی اتخاذ سهم فروش یا خرید خصوص در را تصمیماتی سایت این در موجود

 . است خوانی بازار و بورس تابلو مشمول موارد این

 معامله

 معامله آخرین قیمت همان واقع در شده کشیده خط آن دور زیر تصویر در که معامله

 خریدار که زمانی دادیم، قیمت مکانیزم خصوص در قبال که توضیحاتی طبق .است سهم

 در و ودمیش انجام معامله بالفاصله کنند، ثبت سیستم در ار یکسانی قیمت فروشنده و

 بازار تایم در .دمیکن پیدا تغییر هم( معامله آخرین نیدوابخ) "معامله" قیمت نتیجه

 ردیگ چون بازار تایم از بعد و کنید چک دائما نیدامیتو ار معامله آخرین قیمت تغییرات

 که ای معامله آخرین قیمت روی بینید می که قیمتی طبع به ،ودنمیش انجام ای معامله

 .اندم می ثابت شده انجام 12:30 ساعت قبل
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 به نسبت معامله آخرین قیمت تغییرات میزان میبینید، "معامله" کنار در که درصدی

 عاملهم آخرین ریالی تغییرات میزان هم 75 عدد و ستا( دیروز پایانی قیمت) "دیروز"

 رشد لریا 75 دیروز پایانی قیمت به نسبت معامله آخرین یعنی ست،ا "دیروز" به نسبت

 .است داشته

 دیروز -قیمت پایانی 

 .اند شده معامله روز طول در که است هایی قیمت وزنی میانگین واقع در پایانی قیمت

 :بوده زیر شرح به امروز نمادی روی شده معامله حجم و قیمت کنید فرض

 4 شده فروش و خرید ناتوم 100 قیمت روی سهم برگ عدد 

 5 شده فروش و خرید ناتوم 101 قیمت روی سهم برگ عدد 

 4 شده فروش و خرید ناتوم 102 قیمت روی سهم برگ عدد 

 7 شده فروش و خرید ناتوم 103 قیمت روی سهم برگ عدد 

 7 شده فروش و خرید ناتوم 104 قیمت روی سهم برگ عدد 

 150 شده فروش و خرید ناتوم 105 قیمت روی سهم برگ عدد 

 میرسیم 102.5 عدد به بگیریم معمولی میانگین شده معامله که هایی قیمت از بخوایم اگر

 یداپ افزایش معامالت حجم تومان 105 قیمت در باره یک به میبینید که همانطور اما

 یبیشتر وزن شده معامله های قیمت باقی به نسبت تومن 105 قیمت نتیجه در کرده،

 در .میکند میل دارد بیشتری وزن که عددی سمت به هم موزون میانگین طبع به و دارد

 104.5 هم پایانی قیمت نتیجه در است، 104.5 عدد موزون میانگین شده ذکر مثال

  .خواهد شد تومان
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 نوسان منهدا یعنی بعد خواهد بود، روز تابلوی درصد صفر معامالتی، روز هر پایانی قیمت

 اگر ثالم عنوان به. میشود محاسبه امروز پایانی قیمت مبنای بر فردا درصدی پنج - و+ 

 اشد،ب تومان 100 می شود، معامله بورس اول تابلوی در که نمادی امروز پایانی قیمت

 .خواهد بود تومان 105 و تومان 95 بین بازه فردا نوسان دامنه

 به سبتن امروز پایانی قیمت تغییرات میزان بینید، می پایانی قیمت کنار در که درصدی

 ایانیپ قیمت ریالی تغییرات میزان هم 213 عدد و هست( دیروز پایانی قیمت) "دیروز"

 یالر 213 "دیروز" به نسبت امروز پایانی قیمت یعنی ،است "دیروز" به نسبت امروز

 .است داشته کاهش

 اولین –فروش  –خرید 

 عرضه جدول در فروش سفارش بهترین و خرید سفارش بهترین همان "فروش" و "خرید"

 .است شده داده نمایش هم قسمت این در مجددا که هستندتقاضا  و

 .است شده انجام جاری روز در که ایست معامله اولین قیمت "اولین"

 

  سال بازه – هفته بازه – مجاز قیمت – روز بازه

 .ستا شده معامله جاری معامالتی روز طی که قیمت است حداکثر و حداقل "روز بازه"

 یروزد پایانی قیمت مبنای بر که جاری معامالتی روز مجاز نوسان دامنه "مجاز قیمت"

 .میدهد نشان را شده محاسبه

 .است شده معامله گذشته هفته طی که قیمتی است حداقل و حداکثر "هفته بازه"

 شده معامله گذشته سال کاری روزهای طی که قیمتی است حداقل و حداکثر "سال بازه"

 .است
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 هفته، از رمنظو مثال بعنوان میشود، محاسبه شناور صورته ب سال بازه و هفته بازه: نکته

ام روزهای کاری بورس شنبه تا چهارشنبه و خارج از ای .است گذشته کاری روز هفت

 تعطیل می باشد.
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 حجم معامالت

 .شده فروش و خرید معامالتی روز طول در که سهامی است برگ تعداد معامالت حجم

 سهم نآ معامالت حجم بررسی سهم، یک فروش و خرید برای مهم خیلی موارد از یکی

 علیف های قیمت در x سهم که رسیدیم نتیجه این به تحلیل و بررسی با کنید فرض .است

ین اسوالی که ممکن است برایمان پیش آید  اما جذاب است خرید برای و تاس ارزنده

کنون ااست که این سهم مدت زیادیست در این بازه قیمتی با نوساناتی درجا میزند و 

مئن مط شن از این وضعیت و آغاز رشدآچطور آینده آن را پیش بینی کنیم و از خروج 

 شویم؟

مالت معا حجم کنیم پیدا ار خرید برای مناسب زمان تا دمیکن کمک که مواردی از یکی

 ودحد میانگین طور به روزانه معامالت حجم ماه هشت - هفت این طی کنید فرض. است

 محسوسی شکل به معامالت حجم باره یک به اما بوده، سهم برگ میلیون 70 تا 50

 سهم میرسد. میلیون 200 به طور مثال به و دمیکن پیدا افزایش

 به سهم  احتماال که دبده ار معنی این و باشداین تغییر می تواند برای ما یک نشانه  

نظر  اما کماکان باید این سهم را زیر خواهد کرد. شروع ار خودش صعودی روند زودی

 داشته باشیم و از افزایش حجم معامالت آن مطمئن شویم.
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 نه و)  "بررسی" سیگنال یک ما برای دنامیتو کف های قیمت در معامالت حجم افزایش

 و بنیادی رپارامت کلی و داشتیم نظر زیر ار سهم ها مدت ما. دباش(  خرید سیگنال الزاما

 ارقر مناسبی های قیمت در سهم که شدیم متوجه و کردیم بررسی ار سهم از تکنیکال

در این  ممکن است. کنیم می خرید به اقدام رفته باال هم معامالت حجم که حاال و ددار

 و ادیمد انجام ار خرید تری مطمئن نقطههم باالتر رفته باشد اما  %10بین قیمت سهم 

 .نیمامیم سهم رشد منتظر کمتری مدت

 سبمنا های قیمت در ارزنده های سهم تعداد زیادی از است ممکن رکود های دوره در

 به شتربی که تنجاسیاود. نر باال قیمت آن ها مدت و بزند جا در سهم اما بشوند پیدا

 .بریم می پی معامالت حجم بررسی اهمیت

 نه و)  دمیده "بررسی" سیگنال ما به باز هم سقف های قیمت در معامالت حجم افزایش

 کردن الیخ حال در معروف قول به که دبده را معنی این دنامیتو و(  فروش سیگنال الزاما

 . دهستن سهم

 شدر برای سهم پتانسیل باعث معامالت حجم افزایش این است ممکن هم مواردی در اما

 به نهمچنی و خواهد بود باال خیلی خریدار قدرت که صورت این به ،دباش قیمت بیشتر

 سهم ربیشت رشد انتظار چون و دشدن سهم وارد نفسی تازه سهامدارهای عامیانه اصطالح

 تقاضا ایشافز باعث امر این و دمیکن پیدا کاهش ها عرضه و دنمیفروشن ار سهم ،ددارن را

 در هک زمانی اکثرا که است علت همین به. خواهد شد سهم قیمت باالرفتن نتیجه در و

 ولبک،پ یک از بعد ،ودش می شکسته پرقدرت اصطالح به و باال حجم با مقاومتی تکنیکال

 . دده می ادامه خودش صعودی روند به مجددا سهم

 مبنا حجم

 برابر پایانی قیمت تا ودبش معامله روز طول در باید که ستسهامی تعداد حداقل مبنا حجم

 قیمت آموزش در .اند شده معامله روز طول در که دباش هایی قیمت موزون میانگین با

 روز طول در که ستهایی قیمت موزون میانگین واقع در پایانی قیمت که گفتیم پایانی

 وجود شرط یک دباش موزون میانگین با برابر پایانی قیمت اینکه برای منتها شده، معامله
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 پایانی قیمت زمانی و ددار وجود مبنا حجم عنوان به آیتمی بورسی های شرکت برای: ددار

 ،دباش مبنا حجم از بیشتر یا مساوی روز معامالت حجم که ودمیش موزون میانگین برابر

خواهد  پیدا تغییر مبنا، حجم به معامالت حجم نسبت به پایانی قیمت اینصورت غیر در

 .کرد

 به مثال زیر توجه نمائید: مطلب این بهتر درک برای

 و بوده ناتوم 100 سهم دیروز قیمت و هست 1000 شرکتی مبنای حجم کنید فرض

 یور معامالت تمام و خرید است صف ناتوم 105 قیمت یرو معامالت اول از امروز سهم

 .شده انجام ناتوم 105 قیمت

 دباش 105 هم پایانی قیمت اینکه برای منتها ،ستا 105 عدد هم موزون میانگین طبیعتا

 معامالت حجم اگر مثال این در پس. شود فروش و خرید سهم برگ 1000 باید حداقل

 و ودشمی ناتوم 105 و موزون میانگین با برابر هم پایانی قیمت باشد بیشتر یا 1000

 .خواهد کرد رشد درصد 5 دیروز به نسبت پایانی قیمت

 رتصو این در ،دباش 500 یعنی مبنا حجم نصف ، امروز معامالت حجم کنید فرض حاال

 یک التمعام حجم زیرا نیست، ناتوم 105 و موزون میانگین با برابر دیگر پایانی قیمت

خواهد  اپید کاهش دوم یک به هم پایانی قیمت تغییر درصد بنابراین بوده مبنا حجم دوم

 شدر درصد 2.5 ، درصد 5 جای به سهم و ودمیش ناتوم 102.5 پایانی قیمت یعنی ،کرد

 .میکند

 بوده M 1.648 امروز معامالت حجم و 300174 مبنا حجم که میبینید زیر تصویر در

 تیجهن در ،است مبنا حجم از بیشتر معامالت حجم اینکه به توجه با ،(میلیون1.648)

 .اند هشد معامله امروز که هاییست قیمت موزون میانگین با برابر دقیقا پایانی قیمت

 

 : نکات مهم
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 .است "میلیارد" معنی به B حرف و "میلیون" معنی به M حرف tsetmc سایت در

 ممکن است و میشود داده نشان tsetmc سایت در و محاسبه فرمول اساس بر مبنا حجم

 .باشد متغیر

 با رابرب پایانی قیمت همیشه واقع در و است 1 با برابر فرابورسی های شرکت مبنای حجم

 .شده اند معامله روز طول در که هاییست قیمت موزون میانگین

 معامالت ارزش – معامالت حجم – معامالت تعداد – سهام تعداد

 

 میلیون 100 شرکتی کنید شرکت است. فرض کل های سهم برگ تعداد "سهام تعداد"

 شده عرضه بورس در سهم آن میلیون 5 معادل شرکت درصد 5 فقط اما ددار سهم برگ

 100M میشود داده نشان سایت در که عددی است، عمده سهامدار اختیار در سهام باقی و

 .تسهم اس برگ میلیارد 51 سهام تعداد میبینید باال تصویر در که نطوراهم.  ستا

 ازای هب ،جاریست روز طی در نماد روی شده انجام های معامله تعداد "معامالت تعداد"

صویر ت نماد روی شده انجام معامالت تعداد. دمیگیر صورت معامله 1 فروش و خرید هر

 .است بوده معامله 7316 چهارشنبه روز در باال

 و خرید جاری معامالتی روز طول در که ستییها سهم برگ تعداد "معامالت حجم"

 شد مانجا که ای معامله 7316 طی چهارشنبه روز تصویر باال نماد دراست.  شده فروش

 در شده داده نمایش عدد) شد فروش و خرید سهم برگ 56،281،252 تعداد مجموع در

 ددع دارید نگه ثابت سایت اعداد از ماکد هر روی ار موس اگر که ستا 56.281M سایت

 ( .دده می نمایش ار کامل

 رزشا د.میده نانش ار جاری روز طی شده انجام معامالت ریالی ارزش "معامالت ارزش"

 بوده است. ریال میلیارد 321 حدود چهارشنبه روز در در تصویر باال معامالت
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 ارزش بازار

 قیمت" در "سهام تعداد" ضرب از و میزان ارزش کل شرکت میباشد واقع در "بازار ارزش"

 هزار29 ودحد چهارشنبه روز در در نماد تصویر باال بازار ارزش. آید می دست به "پایانی

 . ه استبود ناتوم میلیارد

ی که ارزش بازار یکی از مواردی است که می تواند به شما کمک کند تا بدانید نماد

 میخواهید خریداری کنید ارزنده است یا نه.

 ،"فال شرکت". کنید می انتخاب رو ساز اوره شرکت سه پتروشیمی، صنعت از کنید فرض

 ."ج شرکت" و"ب شرکت"

 .هستند زدیکن هم به تقریبا فروش میزان و تولید ظرفیت ،دارایی لحاظ از سازها اوره این 

 یاردمیل هزار 25 ب شرکت بازار ارزش ،انتوم میلیارد هزار30 الف شرکت بازار ارزش

 زارمیلیارده 9 شرکت دیگر دو به نسبت زیادتری اختالف با ج شرکت بازار ارزش اما ن،اتوم

 زا خاصی تهدید با ج شرکت یمومیش متوجه بررسی از بعد کنید فرض .میباشد ناتوم

 ازارب که است این بازارش ارزش بودن پایین علت و نیست مواجه فروش و سودآوری لحاظ

 نیماتو می نتیجه در ،و به اصطالح جامانده از رشد می باشد نداشته توجهینسبت به آن 

 گذاری یهسرما به اقدام( تکنیکال ابزار کمک با) ورود جذاب زمان و نقطه تعیین از بعد

  .کنیم
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 شناور سهام

 سایت در .میگویند "شناور سهام" ددار قرار خرد سهامدار اختیار در که سهامی میزان به

tsetmc سهامداران" عنوان تحت تب یک کنید، مراجعه که نمادی هر اصلی صفحه به" 

 .ی دهدم نشان به شما را نماد آن اصلی نسهامدارا اسامی که می بینید صفحه باالی در

 

 

 انمیز بیشترین و ندستهشرکت  عمده سهامدار ،میبینید جدول صدر در که ینسهامدار

 رصدد یک باالی سهامداران لیست، سهامداران مابقی .دارند اختیار در را شرکت سهم

 قیبا و عمده سهامدار شامل لیست این واقع در .هستند "درصدی" اصطالح به و شرکت

 .می شود دارند اختیار در را شرکت سهام از درصد یک باالی که سهامدارانی است

 اختیار در سهامداران این که سهامی درصد و سهام تعداد میبینید تصویر در که نطورهما

 ناسهامدار و عمده سهامدار مالکیت درصد راگ حاال ،است مشخص نااسمش کنار ددارن

 واقع در دآی می دست به که عددی کنیم، 100 منهای و کنیم جمع هم با ار درصدی

 زا درصد یک از کمتر که ینسهامدارا) خرد نسهامدارا اختیار در که ستسهامی درصد

 .ددار قرار( ددارن اختیار در ار شرکت

 دکتر داروسازی شرکت سهام درصد 66.250 داشتن اختیار در با دارو کوبل شرکت

 الوند آریان شرکت لیان، سرمایه مدیریت گروه .است شرکت این عمده سهامدار عبیدی،

 ،19.430 ترتیب به که دهستن "دعبید"نماد  بعدی نسهامدارا حقیقی شخص یک و پارس

 د.دارن اختیار در ار شرکت این سهام از درصد 1.850 و 4
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 هک نطوراهم .درصد 8.47 ودش می درصد 100 منهای( درصد 91.53) اعداد این مجموع 

 8 ددهمی نانش که شده نوشته %8 عدد هم شناور سهام مقابل در میبینید اول تصویر در

 .ددار قرار خرد نسهامدارا اختیار در "دعبید" درصد

 : نکته

 ناچیزی مقداراست  ممکن شد گفته که روشی طریق از شناور سهام محاسبه 

 .دباش داشته خطا

 لیان سرمایه مدیریت روی به رو کهرا  100،000 عدد و باال به رو رنگ سبز فلش 

 گذشته کاری روز در شرکت این است که این دهنده نانش ،در تصویر میبینید

 خود مالکیت میزان درواقع و کرده خریداری ار "دعبید" سهم برگ 100،000

 . است برده باال را در این نماد

 کی از کمتر که است حقوقیحقیقی و  نسهامدارا لیهک خرد، سهامدار از منظور 

 د میباشد.دارن اختیار در ار شرکت از سهام درصد

 یدخر به اقدام خود بورسی کد با که دنومیگ عادی اشخاص به حقیقی نسهامدار 

 سما به بورسی کد که دنیومیگ هایی شرکت به حقوقی انسهامدار و دکردن سهام

 .در بورس فعالیت میکنند و هکرد دریافت شرکت
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 حقوقی - حقیقی

 و "حجم" بخش دو شامل خودش بلوک این ، میبینید پایین تصویر در که همانطور

 .می باشد "تعداد"

 

 حقیقی توسط سهم تعداد چه جاری، روز در که نشان دهنده این است "حجم" قسمت

 توسط سهم تعداد چه همچنین شده، خریداری ها حقوقی توسط سهم تعداد چه و ها

 :دقت نمائید تصویر به. شده فروخته ها حقوقی توسط سهم تعداد چه و ها حقیقی

 توسط سهم برگ میلیون 14.751 و ها حقیقی توسط سهم برگ میلیون 200.138

 .شده خریداری ها حقوقی

 التمعام حجم میبینید که طورانهمسهم می شود که  میلیون 214.889 عدد دو این جمع

 درصد 6.8 و ها حقیقی توسط امروز های خرید درصد 93.1) .است عدد همین با برابر هم

 .(است بوده ها حقوقی توسط امروز خریدهای

 در ،ددار قرار فروش حجم هم مقدار ناهم به خریدی، حجم هر مقابل در که جاییآن از

 میلیون 62.288 و ها حقیقی توسط سهم برگ میلیون 152.601 میبینید فروش قسمت

 214.899 برابر است با عدد دو این جمع که شده فروخته ها حقوقی توسط سهم برگ

 و اه حقیقی توسط امروز های فروش درصد71) .معامالت است حجم با برابر که میلیون

 ستا این بیانگر قسمت این واقع در( بوده ها حقوقی توسط امروز های فروش درصد 29

 و دفروخت سهم برگ تعداد چه و خریدند سهم برگ تعداد چه تفکیک به ها حقیقی که

 .دفروختن سهم برگ تعداد چه و دخریدن سهم برگ تعداد چه تفکیک به ها حقوقی
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 دچن و حقیقی نفر چند توسط امروز خریدهای که به ما نشان می دهد "تعداد" قسمت

 نفر چند و حقیقی نفر چند توسط امروز های فروش همچنین شده، انجام حقوقی نفر

 :کنید نگاه تصویر به .است شده انجام حقوقی

 8 و قیحقی نفر 1841 تعداد این از که دخریدن ار "وبصادر" امروز نفر 1849 مجموع در

 .دبودن حقوقی هم نفر

 نفر 7 و حقیقی نفر 829 تعداد این از که دبودن فروشنده نفر 836 مجموع در همچنین

 .ه اندبود حقوقی

 معامالت بر شناور سهام تأثیر

 حتی ،بلندمدت دید به معمول، طور به و دهدنمی انجام معامله روز هر عمده، سهامدار

 مسها وقتی. زندمی دست روزانه معامالت به کمتر و کندمی سهامداری ساله، چندین

 شدیدی رشد سهم دهد، رخ خاصی اتفاق اگر باشد، کم بسیار خرد سهامداران شناور

 کنندهضهعر شناور، سهام بودن کم دلیل به اما شده، زیاد سهم برای تقاضا زیرا میکند،

 هستند، بازیسفته  مستعد دارند، پایینی شناور سهم که هایی شرکت. ندارد وجود آن برای

 دارانسهام اختیار در که را شناور سهم از زیادی بخش شخصی که است کافی مثالً زیرا

. ودش قفل خرید صف در سهم ندارد، وجود ای عرضه که آنجایی از و بخرد است را خرد

 و بکشد طول هامدت  و شود ایجاد فروش صف و دهد رخ تواندمی هم مورد این برعکس

    در. اردد تأثیر شناوری در نیز سهم تعداد. کند فراوان زیان و ضرر دچار را سهامداران

 نخواهد وجود بازیسفته  که بود خواهد راحت خیالتان است، باال شناوری که هایی سهم

 .داشت

 کیست؟ بازیگردان حقوقی

 این. است بازیگردان حقوقی آن کند، شرکت فروش و خرید در و باشد فعال حقوقی وقتی

          و نیست خوب هم بازار کلی اوضاع که گاهاً و هست سهم به حواسشان ها حقوقی

 جلوگیری آن ارزش کاهش از و کرده حمایت سهم از دارد، وجود فروش میلیونی های صف
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 فروش صف در هم خودشان که دارند وجود هم هایی حقوقی مقابل، طرف در. میکنند

 .میشوند سهامداران نا امیدی موجب و میگیرند قرار

 چیست؟ مقاومت محدوده

 در قاومتیم یا سد عنوان به و شود زیاد آنها روی عرضه داریم انتظار که هاییمحدوده  به

 قاومتم باالی قیمت شدن بسته. وییممیگ مقاومت محدوده شود، ایجاد سهم پیشروی برابر

 متقی برگشت و مقاومت آستانه در معامالت حجم افزایش و مثبت نکته سنگین حجم با

 رد مقاومت این میشود، شکسته مقاومت یک که زمانی .آیدمی حساب به منفی اینکته

 نای میرود، دست از حمایت یک که زمانی بالعکس، و میشود حمایت به تبدیل آینده

 .میشود مقاومت به تبدیل آینده در حمایت

 چیست؟ حمایت محدوده

 هنداشت بیشتری ریزش و شده متوقف قیمت افت آن در داریم انتظار که هاییمحدوده

 .دارد فرق تکنیکی حمایت با روانی حمایت. دارند نام حمایتی محدوده باشیم،

 محدوده تا سهمی اگر مثال، برای. دارند روانی مقاومت و حمایت نقش همیشه رند اعداد 

 متوقف قطهن این در ریزش که دارد انتظار روانی نظر از بازار کند، پیدا افت تومان 100

 قبل معموالً ها ایحرفه. است روانی حمایت این. نکند پیدا ادامه سهم قیمت افت و شده

 حمایتی هب نیز تاریخی حمایت. روشندیفم را خود سهم روانی، مقاومت مقدار به رسیدن از

 .است شده انجام سهم برای قبالً گذشته در که میشود گفته

 .میشود محسوب سهم برای منفی ای نکته سنگین حجم با حمایت زیر قیمت شدن بسته

 یمثبت نکته قیمت برگشت و حمایت آستانه در معامالت حجم افزایش مقابل، طرف در

 یدهرس تومان 700 روانی حمایت به سهم که میدهد نشان خوبی به صفحه بعد شکل .است

 تمعامال حجم گفتیم، که ورهمانط. است شده معامله سهم میلیون 129 همچنین. است

 را آن یدبا که است سهم حرکتی روند در اتفاقاتی دادن رخ دهنده نشان روز، یک در باال

 .کنیم تحلیل
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 گاهی البته. است مهمی بسیار عامل معامالت حجم افزایش مقاومت، شدن شکسته در

 حجم معیار تنها که کرد دقت باید و میرود دست از حمایت باال معامالت حجم علیرغم

 .کنید بررسی نیز را حقیقی و حقوقی رفتار باید حتماً. نیست معادالت باالی

 بورس در صعودی تیک الگوی

 خرید سیگنال تواندمی که است تابلوخوانی در مهم بسیار الگوهای از صعودی تیک الگوی

 اولین که شودمی تشکیل زمانی صعودی تیک الگوی. دهد قرار ما اختیار در خوبی بسیار

 خرینآ و برگردد قیمت و برسد خود مقدار کمترین به و یافته کاهش معامالت در قیمت

 ها حمایت آستانه در صعودی تیک الگوی اگر. شود بیشتر قیمت اولین مقدار از قیمت

 رایبدر آینده  خوب روزهای نوید بخش تواندمی و است خوبی بسیار نشانه شود، تشکیل

 .باشد سهم

 بورس در نزولی تیک الگوی

 مثال، برای میبینیم، که همانطور. دهدمی نشان را نزولی تیک الگوی خوبی به زیر شکل

 ود،خ مقدار بیشترین به قیمت آن، از پس. است بوده تومان 200 معامله اولین قیمت

 190 به آن قیمت آخرین نهایی، معامالت در نهایت، در و است رسیده تومان 210 یعنی

 .است خطرناک بسیار مقاومت آستانه در نزولی تیک الگوی. است یافته کاهش تومان
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 معامالت در ترس سفارش یا اردر

 آن امن از که همانگونه ترس، اردر. است مهم بسیار تابلوخوانی در ترس اردر شناسایی

 صورت بدین. میشود گذاشته سهامداران ترساندن برای که است سفارشی است، مشخص

 در و یخرندم را سهام از مقداری ابتدا سهم، بازیگردان عبارتی به یا بزرگ سهامداران که

 فروش های سفارش قیمت کف در بترسانند، را حقیقی اغلب سهامداران آنکه برای ادامه،

 ایبر و شده هیجان و ترس دچار فروش صف دیدن با خرد، سهامداران برخی. میگذارند

 ،آن از پس. میپیوندند فروش صف به نشوند، ضرر دچار آینده در خود زعم به آنکه

 ترس یاردرها از هایی نمونه زیر، شکل .میخرد را فروش صف سهام راحتی به بازیگردان

 .میدهد نشان را سهم بازیگر

 

 چیست؟ کد به کد

 قیحقو سهامدار چند است ممکن سهم هر و زیادند حقیقی سهامداران بورس، بازار در

 ود،ش داده تشخیص سهم یک در کردن کد به کد ،تابلوخوانی دانش با اگر. باشد داشته

 دک به کد .بود خواهد سهم در( منفی یا مثبت) جدید حرکت یک شروع برای سیگنالی

 کد هب کد دالیل از. میشود انجام ها حقوقی هم و ها حقیقی توسط هم بورس، در کردن

 ای مثبت حرکت یک برای سهم جاییجابه و فروشندگان و خریداران دادن فریب کردن،

 دینچن معموالً ها حقوقی از کدام هر چیست؟ کردن کد به کد اما. است سهم در منفی

 .نندمیک بدل و رد بالعکس و حقوقی به حقیقی کد از را سهام و دارند نیز حقیقی کد
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 تواندمی میخرد، را آن حقیقی کد با و میفروشد را سهم خود حقوقی کد با حقوقی وقتی

 عامالتم که میگیریم نظر در را خاص سهم یک .شود گرفته نظر در خرید سیگنال عنوان به

 .است یافته افزایش بسیار ناگهانی صورت به آن

 

 .کنیم بررسی را بودن کد به کد میتوانیم خاص روز یک در معامالت روی کلیک با

 

 شده انجام کد به کد مشخص قیمت یک روی و مشخصی زمان در میبینیم، که طورهمان

 .است
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 چیست؟ بلوکی و کد به کد تفاوت

 کارمزد امالت،مع تعداد به توجه با کد به کد در ولی ندارد، کارگزاری کارمزد بلوکی معامله

 خاص های برنامه کد، به کد از هدف و سازی شاخص بلوکی معامله هدف. دارد وجود

 یک در همعامل چندین کد، به کد اما میشود، انجام ثانیه یک در معامله یک بلوکی. است

 .است ثانیه

 بورس در فیلترنویسی

 لترنویسیفی در. است تابلوخوانی در کاربردی و مهم بسیار ابزارهای از یکی فیلترنویسی

 کدام در یا اندخورده حجم میلیون 50 باالی مثالً ها سهم کدام که کنیم تعیین میتوانیم

 ما اراختی در را ایشده پاالیش اطالعات اینها. است کرده خرید بیشتر حقوقی ها سهم

 ایتس در .بگیریم تصمیم سهم فروش و خرید درباره ترساده میتوانیم که هدمید قرار

 افیک کار این برای. است فراهم فیلترنویسی امکان تهران بورس فناوری مدیریت شرکت

 .کنید کلیک بازار بان دیده روی است

 

 .کنید کلیک فیلترنویسی روی آن از پس و

 

 ایبر راهنمایی TSETMC سایت در. بنویسید را خود نظر مورد فیلتر میتوانید سپس

 .دارد وجود فیلترنویسی
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 ؟ چیست( eps) اس پی ای

 تقسیم از و هست "سهم هر درآمد" معنی به و "earning per share" مخفف اس پی ای

 شرکتی کنید فرض .می آید دست به شرکت سهام تعداد بر تقسیم شرکت خالص سود

   هم شرکت سهام تعداد و ساخته خالص سود ریال 120،000.000،000 مالی سال طی

 اس پی ای .ریال خواهد بود 480 معادل شرکت این eps سهم است، برگ میلیون 250

 .باشید مسلط به آن باید ها شرکت تحلیل تجزیه و برای که مواردیست دسته آن از

 

 ؟ چیست( dps) اس پی دی

 .است "سهم هر تقسیمی سود" معنی به و "dividend per share" مخفف اس پی دی

 سهم هر ازای به شرکت که سودی گفتیم و شد صحبت eps خصوص در قبلی مطلب در

 ستشرکت ا آن سهامدارای حق شرکت، سود میدانید که همانطور دارد، نام eps میسازد

 زاریبرگ و مالی سال پایان از بعد سال هر شرکت ،شود تقسیم نسهامدارا بین باید و

 عمومی مجمع تصمیمات اساس بر میزانش که) ار eps از بخشی است موظف مجمع،

 بین که eps از بخش نآ به. دکن تقسیم نسهامدارا بین ار( ودمیش تعیین سالیانه عادی

 .ویندمیگ dps ودمیش تقسیم نسهامدارا

 انباشته دسو و قانونی اندوخته به ودنمیش تقسیم انسهمدار بین که eps از بخش آن : نکته

 .ودمیش منتقل شرکت

 

 

 

 

 



42 | P a g e 

 

 مالی سال

 تگزارشا نآ اساس بر شرکت و است مشخص مقصد یک و مبدا یک دارای که روز 365 به

 به مالی سال انتهای و ابتدا .ویندمیگ مالی سال دمیده ارائه نسهامدارا بهرا  خود عملکرد

 مالی سال تمایل صورت در دننامیتو ها شرکت حتی و میشود تعیین شرکت تشخیص

 .تاس همااسفند 29 به منتهی بورسی ایه شرکت اکثر مالی سال .دهند تغییر ار خود

 

 و ولیدت آمار قالب در را اش ماهیانه عملکرد گزارش موظف است شرکت ماه هر پایان در

 در ،(شده مشخص رنگ نارنجی عمودی خط با که هایی قسمت) نماید منتشر فروش

 یموبش لعمط میتوانیم فقط یعنی میشود، منتشر فروش و تولید آمار فقط ماهیانه گزارشات

 .نده استرا به فروش رسا تولیدش از چقدر و کرده تولید چقدر کرده، تولید چه شرکت که

 رنگ سبز فلش با که هایی قسمت) ودمیش تقسیم ماهه سه دوره چهار به مالی سال هر

 در ار خود گزارشات است موظف شرکت ماهه سه دوره هر پایان از بعد (.شده مشخص

 ماهه،6 ماهه،3 گزارشات) دکن منتشر نقد وجوه جریان و زیان و سود صورت ترازنامه، قالب

 انتشار بر عالوه است موظف شرکت خردادماه، پایان از بعد مثال بعنوان (.سالیانه و ماهه9

 در .دهد ارائه هم ار خود ماهه سه مالی های صورت اطالعات ماهیانه، عملکرد گزارش

شده ذکر  شرکت سهام صاحبان حقوق و ها بدهی ها، دارایی به مربوط اطالعات ترازنامه

 شرکت، های هزینه شرکت، درآمدهای شامل شرکت عملکرد زیان و سود صورت در .است

 و ها ورودی نیز نقد وجوه جریان در .ودمیش مشخص eps و خالص سود نهایت در و

 .مشاهده کنیم نیمامیتو ار شرکت پول های خروجی
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 معمج به دعوت آگهی شرکت سالیانه، گزارشات شدن منتشر و مالی سال پایان از بعد

 مجمع یبرگزار محل و زمان تاریخ، آگهی این در  دمیکن منتشر ار سالیانه عادی عمومی

 اختیار در ار شرکت سهم برگ یک حتی مجمع روز که افرادی تمامی و شده مشخص

 (.رنگ قرمز ستاره) دکنن شرکت مجمع در دننامیتو دباشن داشته

 منتشر سود پرداخت زمانبندی عنوان تحت آگهی یک مجمع، به دعوت آگهی از بعد

 ستاره) شده مشخص شرکت تقسیمی سود پرداخت نحوه و زمان آگهی این در که ودمیش

 به( دادیم توضیح موردش در قبال که dps همان) شرکت تقسیمی سود (.رنگ آبی

 روز یک راگ حتی یعنی ،دباشن بوده شرکت سهامدار مجمع روز که دمیگیر تعلق اشخاصی

 سهم یزن مجمعاز برگزاری  بعد روز یک و ا به هر میزان خرید کنیمر سهم مجمع از قبل

 که دردا فرصت ماه 8 تا حداکثر شرکت و خواهد گرفت تعلق ما به سود این بفروشیم را

 مجمع یبرگزار از قبل آگهی این دلیل همین بهد. کن پرداخت نسهامدارا به ار سود این

 هچ شرکت ،ندباش شرکت سهامدار مجمع روز راگ دنانبد انسهامدار که ودمیش منتشر

 زمان قطف آگهی این در) نان پرداخت خواهد نمودآرا به  سود ،مجمع برگزاری از بعد مدت

 رهستا) مجمع برگزاری روز در (.تقسیمی سود میزان نه و شده مشخص پرداخت نحوه و

 یمتصم تقسیمی سود میزان مورد در و ودمیش بررسی شرکت مالی های صورت ،(رنگ سبز

 به dps بعنوان را eps از مقدار چه شرکت که ودمیش مشخص و گیری خواهد شد

 .خواهد کرد پرداخت نسهامدارا

 عمومی مجمع تصمیمات آگهی " عنوان تحت آگهی یک شرکت مجمع، برگزاری از بعد

 ،دداشتنن حضور مجمع در فیزیکی بصورت که ینسهامدارا تا دمیکن منتشر " سالیانه عادی

 .شوند مطلع...(  و تقسیمی سود میزان) مجمع در شده گرفته تصمیمات از

 حتوضی موردش در قبال که دالک سایت در گزارشات و اطالعات این تمامی :یک نکته

 .ودمیش منتشر دادیم

 ایجاد زیان و اند نشده سودآوری به موفق مالی سال طول در که هایی شرکت: دونکته 

 پرداخت نسهامدارا به هم ار مبلغی هیچ ،دنساختن سودی چون طبیعتا دباشن کرده

 .دنمیکنن
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 شرایط پذیرش

 تابلوهای در معیارها سری یک اساس بر ها شرکت دادیم توضیح قبال همانطوری که

 شده است. ذکر پایین تصویر در ها شرکت پذیرش شرایط .میشوند پذیرش مختلف

 

 (p/e) پی بر ای

آید.  می دست به eps بر قیمت تقسیم از و است سرمایه بازگشت دوره معنی به ای به پی

 بانکی سپرده سود میلیون20 سالی و دارید بانک در سپرده میلیون 100 کنید فرض

 ایهسرم سالیانه نزد بانک سود محل از تا میکشد طول سال پنج ،( 100÷20=5) شماست

 بازار در .میشود 5 بانک سرمایه بازگشت دوره همان یا بانک p/e پس. شود دوبرابر شما

 .میکنند محاسبه را p/e شکل همین به هم سهام

 ای به پی تومان است. 1000 هم شرکت eps و تومان 6000 شرکتی قیمت کنید فرض 

 dps عنوان به را eps کل شرکت کنیم فرض اگه یعنی واقع در خواهد بود، 6 برابر شرکت

 این هیچوقت البته که) بماند ثابت هم اس پی ای و قیمت و کند تقسیم سهامداران بین
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 تقسیمی سود محل از پول شما اصل تا میکشد طول سال 6 ،(نمی افتد اتفاق فرضیه

 (.شود برابر سرمایه شما دو) به شما بازگردد شرکت

 الزاما اما ،است تر جذاب هم قیمتی لحاظ از ،باشد تر پایین شرکتی p/e هرچقدر طبیعتا

 ارزش تشرک این به این نتیجه برسیم که بود باال شرکتی p/e اگر که نیست معنی این به

 د.باش آتی eps اساس بر شرکت ارزشگذاری حال در بازار ممکن است چون ،دندار خرید

 شرکت ای به پی است. ناتوم 20 شرکت eps و ناتوم 300 شرکتی قیمت کنید فرض 

 قرار آینده در منیامید داریم که اخباری یا و ها تحلیل واسطه به ما اما خواهد بود 15برابر 

 عدد به شرکت اس پی ای و شود ایجاد شرکت سودسازی روند در مثبتی تحوالت است

 .میکنیم خرید 3 ای به پی اساس بر ار آن شرکت این سهام خرید با پس ،دبرس 100

 ناخریداریش dps دریافت بخاطر اکثرا نسهامدارا که هایی شرکت ای به پی :یک نکته

 ها کتشر این تقسیمی سود معموال بازار چون ،هست 7 تا 5 بین اعدادی معموال دمیکنن

 .دمیکن مقایسه( 5 ای بر پی) بانک با ار

 .آید می دست به منفی عددی ده زیان های شرکت ای بر پی: دو نکته

 اسمی قیمت

 هب بسته و ودمیش معامله سهم که قیمتی) " سهام روز قیمت " با سهام اسمی قیمت

 و بورسی های شرکت تمام سهام اسمی قیمت .دمیکن فرق( است متغیر تقاضا و عرضه

 در براتمخا سهام مثال عنوان به .است ناتوم 100 معادل ریال 1000 ایران در فرابورسی

 سهم هر اسمی قیمت ولی ودمیش فروش و خرید ناتوم 1673 محدوده در حاضر حال

 یبرا که است ثابت و مرجع قیمت یک اسمی قیمت واقع دراست.  ناتوم 100 مخابرات

 .ودمیش استفادهآن  از حسابداری فعالیتهای از  سری یک
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 سرمایه - ثبتی سرمایه

 شرکت مایهسر میزان واقع در و ببینیم شرکت ترازنامه در نیمامیتو را شرکت ثبتی سرمایه

 و میداد توضیح سهام تعداد خصوص در های ابتدائی قسمت در .است شرکت ثبت روز در

 است این آید می پیش که سوالی .ددار سهم برگ مشخصی تعداد شرکت هر که میگفت

 ؟ودمیش مشخصچگونه  شرکت سهام تعداد که

 شرکت سهام تعداد با مساوی شرکت سرمایه بر تقسیم ریال1000 اسمی قیمت

 که نیدمیبی کنید نگاه کدال سایت در رو پارس پتروشیمی ترازنامه اگر مثال عنوان به

 1000 بر تقسیم را عدد این راگ و است ریال 6،000،000،000،000 معادل شرکت سرمایه

 سایت به راگ و است میلیارد 6 دآی می دست به که عددی کنیم( اسمی قیمت) ریال

tsetmc سهم  برگ میلیارد 6 هم پارس پتروشیمی سهم برگ تعداد که میبینید یدوبر

 تغییری هم شرکت سرمایه ،دنده سرمایه کاهش یا افرایش شرکت که زمانی تا .است

 .نخواهد کرد
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 افزایش سرمایه

 شرکت مالی منابع تامین های راه از یکی سرمایه افزایش

 دهمیخوا و ددار توسعه طرح شرکت یک کنید فرض. تهاس

 تولید خط باید منظور این برای و دبده افزایش را تولیدش

 جدید مالی منابع به نیاز جدید تولید خط ایجاد برای شرکت طبیعتا. دکن ایجاد یجدید

 چه دکن تامین ار شجدید تولید خط ایجاد نیاز مورد پول دنابتو شرکت اینکه برای ،ددار

 ؟دمیرس ذهنتان به هایی راه

 بهره وام چون اما ،تاس ردیگ جای هر یا بانک از وام و تسهیالت گرفتن ها راه این از یکی

 .نمی گردد محسوب جذابی راه ،ددار

 مختلفی های روش سرمایه افزایش .دهد سرمایه افزایش شرکت کار بعدی این است کهراه

 نها خواهیم پرداخت.آادامه به توضیح  در که ددار

 انباشته سود محل از سرمایه افزایش

 عادی عمومی مجمع برگزاری و مالی سال پایان از بعد هرسال ها شرکت که قبال گفتیم

 نآ که میگفت و دمیکنن تقسیم نسهامدارا بین dps عنوان به ار eps از بخشی سالیانه،

 انباشته سود و قانونی اندوخته حساب در نشده، تقسیم نسهامدارا بین که eps از بخشی

 سال در شرکت که دفتا می زمانی اتفاق این که است واضح خب. ذخیره میگردد شرکت

 در اسی پی ای اصال دباش ساخته زیان شرکت راگ طبیعتا و دباش ساخته سود جاری مالی

 .ذخیره گردد انباشته سود یا قانونی اندوخته حساب در دهبخوا از آن بخشی که نیست کار

 شدن کسر از بعد که است شرکت خالص سود از بخشی آن انباشته سود واقع در پس

 نسهامدارا بین ار نآ شرکت و دنامیم باقی شرکت حساب در dps و قانونی اندوخته

 مبلغ و دکن ا تکمیل ترر خود انباشته سود حساب سال هر دنامیتو شرکت .ندنمیک تقسیم

 .شود بزرگتر حساب این

 های راه از یکی ،کند اندازی راه ش راجدید تولید خط دهمیخوا شرکت کنید فرض حال

 ار جدید تولید خط این و است انباشته سود حساب استفاده از همین مالی منابع تامین
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 فوق عمومی مجمع باید دهد انجام را اینکار دنابتو شرکت اینکه برای. اندازی کند راه

 دکنن گیری تصمیم سرمایه افزایش خصوص دربا حضور سهامداران  وکرده  برگزار العاده

 انباشته سود حساب از ار نیاز مورد پول شرکت شد، تصویب سرمایه افزایش اینکه از بعد و

 سهام تعداد و دده جدید سهم برگ نسهامدارا به پول، این برداشت ازای در و داشتبر

 برای روشن تر شدن موضوع به مثال زیر توجه نمائید: .آنها را بیشتر نماید

 .است ریال 200،000 شرکتی سرمایه کنید فرض

 سهم گبر 200 بابرابر  شرکت سهام تعداد نتیجه در ،دباش ریال 200،000 سرمایه وقتی

 خط ایجاد برای شرکت و ریال 500،000 نیز شرکت انباشته سود کنید فرض .خواهد بود

 200.000 این شرکت .ددار ریال 500،000 این از ریال 200،000 به نیاز جدیدش تولید

  .دمیکن منتشر جدید سهم برگ ازای آن به وداشت کرده بر ا ر ریال

 قیمت بر تقسیم 200،000 چونبرگ سهم جدید نیاز است  200 ریال 200،000 برای

ه برگ سهم داشت ک 200شرکت تا قبل از این  .200 ودمیش است ریال 1000 که اسمی

 برگ سهم خواهد داشت. 400با این تعداد برگ سهم جدید در مجموع 

که از میزان  نیز به همان شرکت سرمایهباید  دباش برقرار کماکان باال معادله اینکه برای

 .ریال 200،000 کند یعنی پیدا افزایش حساب سود انباشته برداشت شده

 عدب که هم ریال 200،000 ،هبود ریال 200،000 سرمایه افزایش از قبل شرکت رمایهس

 هب سرمابه افزایش از بعد شرکت سرمایه نتیجه در پس شد اضافه سرمایه افزایش از

پیدا  درصد افزایش100سرمایه شرکت نسبت به قبل  .دمیکن پیدا افزایش ریال 400،000

 اضافه ددرص 100 سرمایه افزایش از بعد نسهامدارا سهام تعداد مثال این کرده است. در

 برگ 3 سرمایه افزایش از  قبل کهخواهد شد لذا سهامداری  برابر دو درواقع و ودمیش

 سهم خواهد بود. 6 برابر سهامش تعداد سرمایه افزایش از بعد ه استداشت سهم

 افزایش از بعد ولی دمیکن حرکت تقاضا و عرضه اساس بر قیمت نیدامید که نطوراهم

 درصد 5 منفی و مثبت توانب آن اساس بر که دباش داشته وجود مبنایی قیمت باید سرمایه

 نماد مجمعی هر برگزاری زماندر  نیدمیدا که نطوراهم .کرد مشخص ار روزانه بازه
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 انباشته، سود محل از سرمایه افزایش مجمع برگزاری از بعد ،ودمیش متوقف-ممنوع

 مثبت بازه و ودمیش مشخص میبینید تصویر در که فرمولی اساس بر سهم تئوریک قیمت

 ود:میش مشخص مدهآ دست به عدد به نسبت بازگشایی روز در هم درصد 5 منفی و

 

 مسه پایانی قیمت سهم شدن بسته و مجمع از قبل روز کنید فرض اگر قبلی مثال در

 1000 سرمایه افزایش از بعد تئوریک قیمت فرمول اساس بر ،دباش بوده ناتوم 2000

 نصف همس قیمت ولی شده دوبرابر سهامدار سهم تعداد تر ساده نازب به .خواهد شد ناتوم

 رضهع نآ از بعد و شده بازگشایی ناتوم 1000 مبنای بر قیمت بازگشایی روز پس. شده

 .سهم خواهد شد قیمت رفتن پایین یا باال باعث که خواهد بود تقاضا و

 چه ارسهامد برای سرمایه افزایش اینسوالی که ممکن است به وجود بیاید این است که 

 ایجاد مدارسها برای تغییری هیچ دارایی لحاظ ازد درحالی که باش داشته دنامیتو جذابیتی

 ؟ نشده

 .دهبو جدید تولید خط ایجاد شرکت سرمایه افزایش دلیل که گفتیم شده ذکر مثالدر 

 ار خود تولید درواقع جدید تولید خط ایجاد با ،باشد نداشته فروش مشکل شرکت اگر

 ازیس سود وقتی .خواهد شد بیشتر هم شرکت سازی سود نتیجه در وافزایش خواهد داد 

 .دیکنم رشد ماآر ماآر هم سهم قیمت و شده بیشتر سهم برای تقاضا طبیعتا شود بیشتر

 بعد ،ددارن خوبی سودسازی روند و بنیاد که هایی شرکت معموال که دلیل است همین به

 .دمیکن رشد ناقیمتش مدت بلند و مدت میان در و سرمایه افزایش از

 شود اضافه شما پرتفوی به جدید سهم برگ که زمانی تا مجمع برگزاری زمان از : نکته

 اشخاصی به جدید سهم برگ .دبکش طول( ماه 4 تا 2 بین معموال) ماه چند است ممکن
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 راگ حتی نتیجه در پس ،باشند بوده شرکت سهامدار مجمع برگزاری روز که دمیگیر تعلق

 فروخته ار سهم هم مجمع از بعد روز یک و باشید خریده را سهم مجمع قبل روز یک

 پرتفوی به سهم شد گفته که زمانی مدت از بعد و دمیگیر تعلق شما به جدید سهام باشید،

 .میگویند "جایزه سهام" جدید سهام برگ این به اصطالحا .میگردد اضافه شما

 نقدی آورده محل از سرمایه افزایش

 پول باید شرکت سهامداران تپیداس هم اسمش از که همانطور نقدی آورده در روش

 د! کنن فراهم ار شرکت الزم نقدینگی و درنوبیا

 خط ایجاد و توسعه طرح برای ریال، 3،000،000 ثبتی سرمایه با شرکتی کنید فرض

 تعداد ت،شرک ثبتی سرمایه به توجه با .ددار ریال 6،000،000 مبلغ به نیاز جدید تولید

 ریال 6،000،000 این دهمیخوا شرکت حاال .سهم برگ 3000 باست مساوی شرکت سهام

 باید ناسهامدار روش این در .دکن تامین نقدی آورده محل از سرمایه افزایش محل از ار

 .هدد جدید سهم برگ آنها به عوض در هم شرکت و دکنن فراهم شرکت برای ار مبلغ این

 همس برگ  6000 باید مجموعا میدهند نسهامدارا که ریالی 6،000،000 ازای در شرکت

 رصاد نیز جدید سهم برگ  6000 داشت، سهم برگ 3000 قبل از شرکته آنها بدهد. ب

 .خواهد بود سهم برگ 9000 سرمایه افزایش از بعد شرکت سهام برگ تعداد پس کرده

 . خواهد بود ریال 9،000،000 سرمایه افزایش از بعد شرکت سرمایه همچنین

 2 ، سهم برگ عدد 1 هر ازای بهدرصد افزایش پیدا کرده است پس  200 شرکت سرمایه

 میشود.برای سهامدار صادر  جدید سهم برگ

د نک صادر جدید سهم برگ 6000 باید شرکت که میگفت میزد اول بخش در که مثالی در

 صادر "تقدم حق" 6000 ، جدید سهم برگ 6000 این کردن صادر از قبل شرکت اما

 ؟ چیست تقدم حق اما .دمیکن

 از بعداست.  "ومعادن" نماد با دکن صادر تقدم حق قرار است که شرکتی کنید فرض

 حرف که "ومعادنح" اسم به ودمیش اضافه نماد یک tsetmc سایت در مجمع، برگزاری

 مجمع برگزاری روز که یسهامداران پرتفوی به .ستا "تقدم حق" معنی به آخر "ح"
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 افزایش درصد به توجه با و دداشتن که سهمی تعداد نسبت به همد بودن شرکت سهامدار

 ،هبود درصد 200 نامثالم در سرمایه افزایش درصد .ودمیش اضافه "ومعادنح" ،سرمایه

خواهد  ومعادنح عدد2است اکنون دارای  داشته ومعادن عدد 1 مجمع روز که شخصی پس

 .بود

 زا استفاده مهلت" عنوان تحت آگهی یک شرکت سرمایه، افزایش مجمع از پس روز چند

اریز وشماره حسابی را جهت  شرکت آگهی، اینکه در  ارسال میکند کدال یرو "تقدم حق

 نماد وماههد بازه این در که میکند ذکر ماهه 2 تاریخ د و یککنمی اعالم سهامداران به آن

 سهم به لتبدی برای سهامدار تقدم میشود و با واریز، گواهی حق معامله قابل "ومعادنح"

 یگر،د ایه سهممانند تمامی  درستومعادن خواهد شد.  به تبدیل میشود یعنی ومعادنح

 است. فروش و خرید قابل نیز تقدم حق

 حق ،دکن پرداخت ار ریال 1000 این نخواست کسی راگ که است این برای ماهه دو بازه

 الری 1000 و د بفروشدبخرن تقدم حق هند گواهیمیخوا که اشخاصی بها ر هایش تقدم

     حق ماهه دو بازهدر این  .شود سهم به تبدیل برایش ها تقدم حق تا کند پرداخت ار

 و دمیکن تغییر تقاضا و عرضه اساس بر آنها قیمت و وندمیش فروش و خرید دائما ها تقدم

 .ودمیش دست به دست نسهامدارا بین شده منتشر تقدم حق 6000 درواقع

 ،دکنن واریز شرکت حساب به ار ریال 1000 تقدم حق دارندگان همه اگر که گفتیم

 قدمت حق که ای عده  همیشه اما .میشود تامین داشت نیاز شرکت که ریالی 6،000،000

 ار یالر 1000 این خریدن، ار ها تقدم حق نخودشا که ای عده  یا و گرفته تعلق بهشون

 قول هب و نمیشود تامین شرکت نیاز مورد پول از بخشی صورت این درد که نمیکنن واریز

 .میماند لنگ کارش شرکت معروف

 اعالمیه" عنوان تحت میکند منتشر آگهی کدال در شرکت دوماهه، مهلت اتمام از بعد

 بازار در بعضا) میکند مشخص ری رادیگ زمانی بازه آگهی این در و "عمومی نویسی پذیره

 (.دنویمیگ هم "نشده استفاده تقدم حق حراج" بازه ، "عمومی نویسی پذیره" بازه این به

 1000 ناصاحبانش که تقدمی حق 2000 شرکت عمومی نویسی پذیره بازه این در اما

 و بازگشایی مجددا تقدم حق نماد بازهدراین  .دذارگمی حراج به دنکردن پرداخت رو ریال
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 ،خواهد بود شرکت فقط فروشنده بار این که تفاوت این با ودمیش فروش و خرید قابل

 ردیگ و دبفروشن ار ها تقدم حق ناخودش دننانمیتو تقدم حق 2000 نآ صاحبان یعنی

به  ار ها تقدم حق این آنها طرف از شرکت و دنمیبینن هاشون دارایی در ار ها تقدم حق

 .خواهد شد مشخص تقاضا و عرضه اساس بر همیشه مثل هم قیمت و فروش رسانده

 1000 نکردن پرداخت دلیل به شرکت دوباره اینکه برای عمومی نویسی پذیره بازه در

 قدمت حق که ای لحظه ناهم خریدار بار این د،نانم لنگ تقدم حق صاحبان توسط ریال

 حق قیمت مثالبرای  اگر که صورت این به. دکن پرداختنیز  ار ریال 1000 باید میخرد ار

 دخرب دهمیخوا که تقدمی حق هر ازای به خریدار ،دباش ریال 500 خرید لحظه در تقدم

ری که پس از خرید کارگزا موجودی داشته باشد کارگزاریش حساب در ریال1500 باید

 ها این مبلغ را به حساب شرکت واریز میکنند.

 ؟دفتمی ا نشده استفاده تقدم حق 2000 آن صاحبان برای اتفاقی چه اما

 حاصل یجنتا" عنوان تحت  آگهی کدال در شرکت ، عمومی نویسی پذیره بازه پایان از بعد

 که دمیکن عنوان آگهی این در ومنتشر میکند  "نشده استفاده های تقدم حق فروش از

 که ودمیش اعالم همچنین و رفته فروش به قیمتی چه به تقدم حق هر میانگین طور به

 طریق چه به شد گذاشته حراج به هایشان تقدم حق که تقدم حق 2000 این صاحبان

 که اشخاصی تمام هم ماه سه الی ود حدود از بعد. دکنن دریافت شرکت از ار پولشان

 عمومی ینویس پذیره بازه در چه و تقدم حق از استفاده مهلت بازه در چه رو ریال 1000

 میشود. سهم به تبدیل هایشان تقدم حق ،دکردن پرداخت شرکت به
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 چیست؟ گذاری سرمایه صندوق

 خریدن گذاری،سرمایه ساده تعاریف از یکی

 استفاده مورد حاضر حال در که است کاالیی

 است ممکن کاال این حال. شد خواهد کسب سود آن فروش با آینده در و گیردنمی قرار

 توانمی را گذاریسرمایه کلی، طور به. باشد …و قیمتی اشیاء سهام، طال، خودرو، ملک،

 گذارسرمایه مستقیم، گذاریسرمایه در. کرد بندیدسته غیرمستقیم و مستقیم نوع دو در

 داشتن نیازمند کار این. میپردازد سهم فروش و خرید به و میشود بازار وارد مستقیماً

 .است بازار بررسی برای زمان صرف البته و کافی تجربه و دانش

. ندارند بازارها سایر و بورس در معامله برای را کافی تجربه و دانش همه که است واضح رپ

 حضور برای را الزم زمان باشند، نیز خبره و باتجربه که افرادی است ممکن دیگر، طرف از

 و سبدگردانها مانند مالی، های واسطه طریق از توانندمی افراد این. باشند نداشته بازار در

 نظارت تحت مالی های واسطه. کنند گذاریسرمایه بورس در گذاریسرمایه های صندوق

 این، بر عالوه. اندکرده اخذ را الزم مجوزهای و دارند قرار بهادار اوراق و بورس سازمان

 سهام و کرده پایش را بازار مرتباً که دارند تخصصی هایتیم سبدگردانان و ها صندوق

 های گذاریسرمایه انواع از ها صندوق در گذاریسرمایه. کنندمی شناسایی را سودآور

 در گذارانسرمایه طرف از که وجوهی با گذاری، سرمایه های صندوق. است غیرمستقیم

 کارمزد گذاران سرمایه از آن ازای در و داده تشکیل را متنوعی هایسبد دارند، اختیار

 اختصار برای مشترک کلمه معموالً) مشترک گذاری سرمایه هایصندوق .کنندمی دریافت

 .کنیممی معرفی را هاآن بخش این در که دارند مختلفی انواع( شودمی حذف

 ثابت درآمد با گذاری سرمایه صندوق

 سپرده مشارکت، اوراق در باید ها دارایی از درصد 90 تا 70 حداقل ها،صندوق  این در

 صندوق های دارایی باقیمانده. شود گذاریسرمایه ثابت درآمد با بهادار اوراق سایر و بانکی

 با. شودمی گذاریسرمایه بورس در درصد 10 سقف تا و صندوق مدیر تصمیم به بنا نیز

 ریسک ها صندوق این ثابت، درآمد با بهادار اوراق در گذاری سرمایه باالی درصد به توجه

 های صندوق. دارند تری پایین پذیری ریسک که هستند افرادی مناسب و دارند پایینی
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 فواصل در و دارند شده تضمین سود حداقل یک معموالً ثابت، درآمد با گذاریسرمایه

 سرمایه. میکنند پرداخت گذاران سرمایه به را آن بار، یک ماه سه مثالً مشخص، زمانی

 اغلب. کند نقد را خود سرمایه و کرده مراجعه هاصندوق  این به میتواند راحتی به گذار

 نهاد یک معموالً که دارند ضامن نام به بخشی ثابت، درآمد با گذاری سرمایه هایصندوق 

 سرمایه هایصندوق  سود. است گذارانسرمایه  برای اطمینانی نقطه و بوده معتبر مالی

 .است بانکی سود از بیشتر درصد 4 تا 3 معموالً ثابت، درآمد با گذاری

 سهام در گذاری سرمایه صندوق

 گذاری سرمایه سهام در سهام، در گذاری سرمایه صندوق هایدارایی  از درصد 70 حداقل

 مشارکت، اوراق در صندوق، مدیر دیدصالح  با نیز ها دارایی باقیمانده درصد 30. شودمی

 ریسک نتیجه، در. شودمی گذاری سرمایه ثابت درآمد با بهادار اوراق سایر و بانک سهام،

 دسو و است بیشتر ثابت درآمد با گذاریسرمایه هایصندوق  به نسبت هاصندوق  این

 هک است افرادی مناسب بیشتر سهام در گذاریسرمایه هایصندوق . ندارند شده تضمین

 تعداد. دارندن کار این برای زیادی دانش یا زمان اما دارند، را بورس در گذاری سرمایه قصد

 .دارند نقدشوندگی ضامن نیز ها صندوق این از زیادی

 مختلط گذاری سرمایه صندوق

 40 حداقل و سهام در دارایی از درصد 60 حداکثر مختلط، گذاری سرمایه صندوق در

 چیزی ،صندوق نوع این ریسک. شودمی گذاریسرمایه ثابت درآمد با اوراق در آن از درصد

     این از بسیاری. است سهام در گذاریسرمایه صندوق و ثابت درآمد با صندوق بین

 .ندارند سود حداقل برای تضمینی اما هستند، نقدشوندگی ضامن دارای هاصندوق 

 شاخصی گذاری سرمایه صندوق

سرمایه . میشود منطبق بازار شاخص با سهام پرتفوی شاخصی، گذاریسرمایه صندوق در

 و است بازار در موجود های شاخص از یکی بر مبتنی شاخصی، هایصندوق  در گذاری

 نسبتاً های هزینه به توانمی صندوق این مزیتهای از. دهدنمی انجام آتی معادالت تقریباً

 شاخصی، گذاریسرمایه هایصندوق  در .کرد اشاره صندوق مدیریت ریسک حذف و کم
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 با سبد اوراق وزن ترکیب تطبیق جهت در تنها هاتالش  و دارد غیرفعالی نقش مدیریت

 .است مبنا شاخص

 معامله قابل گذاری سرمایه صندوق

 صندوق د هایواح. است فیزیکی های دارایی یا بهادار اوراق ها صندوق نوع این پایه دارایی

 هایصندوق . شودمی ستد و داد فرابورس در سهام صورت به معامله، قابل گذاری سرمایه

 مهه مختلط، گذاری سرمایه و سهام در گذاری سرمایه ثابت، درآمد با گذاری سرمایه

 نوع ینا واحدهای که آنجایی از. باشند نیز معامله قابل گذاریسرمایه صندوق توانندمی

 تأثیرگذار هاآن سهام قیمت بر تواندمی تقاضا و عرضه شود،می معامله بورس در ها صندوق

 .باشد

 نیکوکاری گذاری سرمایه صندوق

 ایهسرم اصل آن، در که است مولد گذاریسرمایه نوعی نیکوکاری، گذاریسرمایه صندوق

 اصل تواندمی گذارسرمایه البته. شودمی تقسیم نیازمندان بین آن عواید و شده حفظ

 را هاصندوق این مجوز. دهد اختصاص خیریه امور به را سود از بخشی تنها یا سرمایه

 به جوزم تاریخ از هاآن فعالیت زمان مدت و کندمی صادر بهادار اوراق و بورس سازمان

 از صلحا منافع مصرف. شود تمدید اساسنامه مطابق باید آن از بعد و است سال سه مدت

 .است شده تضمین تقریباً نیکوکارانه، امور در نیکوکاری هایصندوق 

 گردانی بازار اختصاصی گذاری سرمایه صندوق

 آن انیبازارگرد تعهدات، طبق و شده جمع گذاران سرمایه سرمایه ها،صندوق نوع این در

            از آن دوری با سهم داشتن نگه متعادل بازارگردان هدف. بود خواهد محل این از

 .است سهم ذاتی ارزش سمت به آن دادن سوق و فروش و خرید های صف

 گذاری سرمایه های صندوق مزایای

 آسان گذاری سرمایه

 انرژی و وقت گذارسرمایه  که است این گذاری،سرمایه  هایصندوق مهم مزایای از یکی

 دهد، انجام باید گذارسرمایه  که کاری تنها. نمیکند صرف سرمایه افزایش برای خاصی
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 کارهای و کند مراجعه آن به و کرده انتخاب را مناسب گذاری سرمایه صندوق که است این

 انجام صندوق توسط گذاریسرمایه با مرتبط کارهای ادامه. دهد انجام را آن به مربوط

 در صورت، این در. نیست گذار سرمایه توسط بازار تحلیل و پیگیری به نیازی و شودمی

 .شودمی جوییصرفه نیز گذارسرمایه وقت

 مناسب نقدشوندگی قابلیت

. کنید بدیلت پول به و نقد را آن بخواهید شاید نهایت در باشید، داشته که ایسرمایه  هر

 کنیم؟ قدن را خود سرمایه توانیممی کنیم، اراده که زمان هر آیا که اینجاست سؤال حال

 گذاریسرمایه انتخاب در عوامل ترینمهم از یکی پول، به سرمایه تبدیل سرعت و سهولت

 قابلیت همواره شود،می انجام آن در معامله معموالً که نیز سهام و بورس بازار .است

 شود بسته مدتی تا دالیلی به سهم یک است ممکن گاهی مثال، برای. ندارد نقدشوندگی

 بعد، هب 1386 سال از. کرد نقد را آن سهام نتوان و شود گرفتار فروش صف در اینکه یا

 ایه دغدغ ترتیب، این به و کرده گذاریسرمایه هاصندوق  در توانندمی گذارانسرمایه

 ایجاد را خاطر اطمینان این نقدشوندگی ضامن. داشت نخواهند خود سهام کردن نقد برای

 .کندمی

 ریسک کاهش

 های ارایید از متنوعی سبد باید هاصندوق  بهادار، اوراق و بورس سازمان قوانین اساس بر

 اوراق و بانکی های سپرده مثل ها، دارایی این از برخی. دهند تشکیل بهادار اوراق و نقدی

 شکاه را گذاری سرمایه ریسک دلیل همین به و هستند ثابتی درآمد دارای مشارکت،

 اپید کاهش توجهی قابل مقدار به شخصی گذاری سرمایه ریسک ترتیب، بدین. دهندمی

 .کندمی

 اطالعات شفافیت و ظارتن

 زمانی های بازه در که هستند نهادی سه بهادار، اوراق و بورس سازمان و حسابرس متولی،

 به هاصندوق  هایفعالیت  همه بنابراین،. دهندمی قرار بازرسی مورد را ها صندوق منظم

 .شودمی رسانی اطالع شفاف صورت



57 | P a g e 

 

 ای حرفه گذاری سرمایه

 متخصص تیمی که است این هاصندوق  مهم هایویژگی  از یکی گفتیم، که طورهمان

 آن تمدیری و تیم این. شودمی انجام متخصص تیم این نظر طبق گذاریسرمایه  و دارند

 زدهبا و خروجی که بچینند ایگونه به را گذاریسرمایه  سبد هستند تالش در همواره

 .شود حاصل بهینه

 گذاری سرمایه تنوع

 شوندمی تشکیل خرد های سرمایه از گذاری سرمایه های صندوق دانیم،می که طورهمان

 اگر هک است واضح پر. شد خواهد توجهی قابل عدد نهاآ سرمایه مجموع دلیل، همین به و

 وجود گذاری سرمایه برای تری متنوع و بیشتر های انتخاب باشد، زیاد سرمایه میزان

 .داشت خواهد

 کنیم؟ گذاری سرمایه ها صندوق در چگونه

 را خود پذیری ریسک میزان که است این ها صندوق در گذاریسرمایه برای کار اولین

 از باید عدی،ب گام در. کنید انتخاب را گذاری سرمایه صندوق نوع آن، به توجه با و بدانید

 ارائه انمشتری به که خدماتی و سابقه به توجه با کنند،می فعالیت که هایی صندوق میان

 گذاری سرمایه های صندوق از یک هر. کنید انتخاب را گذاریسرمایه صندوق دهند،می

 این. دکنی مراجعه ها آن به باید الزم مدارک داشتن دست در با که هستند شعبی دارای

 شرکت یک یا کارگزاری بانک، توانندمی شوند،می معرفی صندوق خود توسط که شعب

 شده صادر گذاریسرمایه گواهی معمول، اداری کارهای انجام از پس. باشند سرمایه تأمین

 .کنید دریافت را آن توانیدمی و

 گذاری سرمایه های صندوق های محدودیت

 نیز معایبی دارای دارد خود گذاران سرمایه برای که زیادی مزایای کنار در مالی بازار هر

 هسرمای های صندوق معایب که باشند سوال این پاسخ بدنبال بسیاری شاید اما هست

 دارند؟ عیبی ها صندوق اصال آیا و چیست؟ گذاری
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 ستفادها گذاری سرمایه های صندوق با رابطه در که است مهم بسیار نکته این ذکر ابتدا

 که اردیمو تمامی که دلیل این به. است عیب واژه از تر مناسب بسیار محدودیت کلمه از

 این. آن عیب نه است گذاری سرمایه های صندوق هایمحدودیت شودمی ذکر ادامه در

 .است شده اعمال هاصندوق به بهادار اوراق و بورس سازمان سمت از غالبا ها محدودیت

 صندوق صدور قابل واحدهای کل تعداد در محدودیت

 خرید قصد که است این آید،می پیش گذارانسرمایه برای گاهی که مشکالتی از یکی

 سیدهر خود سقف به صندوق آن شده صادر واحدهای تعداد اما دارند را صندوقی از واحد

 ندوقص واحدهای از تعدادی که بماند منتظر گذار سرمایه باید یا حالت این در. است

 مجوز سبک با صندوق خود اینکه یا شود صادر گذاری سرمایه واحد او برای تا شوند ابطال

 فاقات این. دهد افزایش را خود صدور قابل واحدهای کل تعداد سقف بورس سازمان از

 برای تقاضا و اندداشته خوبی عملکرد که افتدمی پرطرفداری های صندوق مورد در بیشتر

 ندوقص حاضر حال در که است مهم نکته این ذکر البته .است زیاد هاآن واحدهای خرید

 فایل در مثال عنوان به .باشند رسیده خود واحدهای تعداد سقف به که هستند کمی های

 گسترش صندوق سقف گذاری، سرمایه های صندوق عملکرد از بورس سازمان گزارشی

 فروخته آن میلیون 59 به نزدیک تعداد این از که است بوده میلیون 60 ایرانیان فردای

 .است شده

 گذاری سرمایه های صندوق بودن ناشناخته

 عمومی سرمایه ریال میلیارد هزار 1600 از بیش اندتوانستهتاکنون  سرمایه های صندوق

 ایران در گذاری سرمایه های صندوق وجود از جامعه افراد عموم حال این با. کنند جذب را

 های صندوق مورد در جایی هم اگر و. اندنشنیده آن مورد در اصال یا و هستند خبربی

 با افیک آشنایی که کسانی اما. اندنکرده اعتنایی آن به است شده حرفی گذاری سرمایه

 بدست را خود سرمایه و کرده استفاده موقعیت این از اندداشته هاآن مزایای و ها صندوق

 .کنند کسب راه این از زیادی سود اندتوانسته ها سال این طی در و اندسپرده هاصندوق
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 گذاری سرمایه واحدهای گذاری قیمت نبودن آنی

 اآنه گذاری قیمت نبودن آنی گذاری سرمایه های صندوق های محدودیت از دیگر یکی

 کندمی صدق معامله غیرقابل گذاری سرمایه های صندوق برای فقط مورد این البته.) است

.( شوندمی بروزرسانی آنی بصورت هاقیمت ( ETF) بورسی معامله قابل های صندوق در اما

 تقیم چون باشید داشته را صندوق واحد خرید قصد امروز شما اگر که صورت این به

 اعالمی متقی به باید شودمی انجام کاری روز پایان در معامله غیرقابل های صندوق گذاری

 ابطال مهنگا در محدودیت این بمانید. منتظر ساعت 24 و بخرید را صندوق واحدهای فردا

 .دارد وجود نیز واحدها

 آنها مقایسه و ها صندوق اطالعات پوشش برای جامع ایسامانه کمبود

 یکدیگر رکنا در را ها صندوق کامل اطالعات که اعتمادی قابل مراجع تعداد حاضر حال در

 صندوق ینبهتر و کنند مقایسه هم با را هاصندوق  بتوانند گذارانسرمایه تا بدهند پوشش

 .است کم بسیار نمایند انتخاب را گذاری سرمایه
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 چیست؟ ETF یا معامله قابل صندوق

 سال حدود در بار اولین برای معامله قابل هایصندوق

 این کنون، تا زمان آن از. شدند وارد بازار به 1993

          از یکی ETF امروزه که صورت بدین. اندکرده پیدا فراوانی محبوبیت ها صندوق

 که است دلیل این به اول درجه در امر این. است گذاریسرمایه های راه ترین محبوب

 متنوعی بهادار اوراق که دهندمی را امکان این گذارانسرمایه  به معامله قابل های صندوق

 معامالت با زیادی درگیری و کنند صرف زیادی سرمایه با آنکه بدون کنند، خریداری را

 .باشند داشته

 اختصار به یا( Exchange-Traded Fund) بورس در معامله قابل گذاری سرمایه صندوق

ETF است سهام مانند بهادار اوراق از ای مجموعه شامل خود که است بهادار اوراق از نوعی 

 توانندمی ها ETF البته. آیندمی حساب به سرمایه بازار معین های شاخص تابع اغلب که

 ETF. باشند داشته را خود خاص های استراتژی یا کنند گذاریسرمایه صنعت بخش هر در

 در ETF حال، این با. است مشترک گذاریسرمایه های صندوق شبیه جهات بسیاری زا

 .است معامله قابل( عادی سهام مثل درست) معامالت و بورس بازار در روز طول

 اقتصادی کاالهای قرضه، اوراق سهام،) بهادار اوراق از سبدی واقع در معامله قابل صندوق

 ویژگی دو ها ETF. کرد فروش و خرید بورس در را آن توانمی و است( ها این ترکیب یا

 : دارند جذاب

 دارند متنوعی سبد مشترک، گذاریسرمایه هایصندوق مانند  

 هستند معامله قابل سهام مانند. 

 گذاری سرمایه و سهام در گذاری سرمایه ثابت، درآمد با گذاریسرمایه های صندوق

 .باشند نیز معامله قابل گذاریسرمایه صندوق توانندمی همه مختلط،
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 است؟ چگونه ETF در گذاری سرمایه فرایند

 صندوق که کنندهتأمین: است صورت این به معامله قابل صندوق در گذاریسرمایه روند

 سپس و کندمی ایجاد را متنوع سهام از صندوق یک دارد، اختیار در را اساسی هایدارایی 

 صندوق از بخشی سهامداران ترتیب، بدین. فروشدمی گذارانسرمایه به را صندوق آن سهام

 جداگانه رتصو به را صندوق این اصلی دارایی اآنه اما دارند، اختیار در را معامله قابل

 توانندمی کنند،می پیگیری را سهام شاخص که ETF گذارانسرمایه این، وجود با. ندارند

 خریداری خود برای جداگانه صورت به ،دهندمی تشکیل را شاخص این که هایی سهام

 :دارد مرحله سه ETF در گذاریسرمایه فرایند خالصه، طور به پس .کنند

 در را ارز یا کاال قرضه، اوراق سهام، جمله از ها دارایی از سبدی ETF دهنده ارائه (1

 های شرکت نماد مشابه) یکتا نماد یک با را آنها از خریدی سبد و گیردمی نظر

 .کندمی ایجاد( بورس در فعال

 ریخریدا را سبد آن از سهمی شرکت، یک سهام مانند توانندمی گذاران سرمایه (2

 .کنند

 معامله را آن روز طول در سهام یک مثل درست ،ETF فروشندگان و خریداران (3

 .کنندمی

 چیست؟ سهام و مشترک صندوق با ETF تفاوت

 بخش این و دارند کمتری هزینه مشترک هایصندوق  به نسبت ها ETF کلی، طور به

 قوهبال معافیت قبیل از مزایایی همچنین ETF هایصندوق. است آنها جذابیت از بزرگی

 مشترک گذاریسرمایه صندوق یک در معموالً. میدهند ارائه گذاران سرمایه به را مالیات

 رهادا فعال طور به که آنهایی خصوصاً) دارد وجود ETF به نسبت بیشتری مالی گردش

 نگامیه ترتیب، همین به. شود سرمایه افزایش به منجر تواندمی آن معامالت و( شوندمی

 بهادار اوراق فروش با مدیر کنند،می اقدام مشترک صندوق فروش برای گذاران سرمایه که

 ETF در که هستند درگیر مالیات با گذاران سرمایه سناریو، هر در. کندمی جمع نقدینگی

 .ندارد وجود مالیات این بالقوه طور به
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 های صندوق تعداد هم هنوز اما اند،کرده پیدا بیشتری رواج امروزه ETF هایصندوق

 دارند.  مختلفی مدیریتی ساختارهای صندوق دو این. است بیشتر موجود مشترک

 این که هستند یکتایی نمادهای دارای و شوندمی معامله بورس در ها ETF سهام، مانند

 سبد کی دهنده نشان ETF. کنند پیگیری را آنها قیمت تغییر سهامداران دهدمی را امکان

 .دهدمی نشان را شرکت یک فقط سهام که حالی در است، دارایی

 چیست؟ معامله قابل صندوق معایب و مزایا

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی ETF هایصندوق مزایای از

 کرد لهمعام را آنها بورس در توانمی زیرا است، ساده بسیار آنها گذاری سرمایه. 

 کمتری نسبتاً هزینه و است مشترک هایصندوق  از تر ارزان آنها واحدهای 

 .دارند

 دارند هاصندوق  سایر به نسبت مشابهی بازده. 

 دندهیم را امکان این گذاران سرمایه به معامله قابل صندوق. دارند سهام تنوع 

 .باشند داشته سبد یک در متنوعی صنایع سهام که

 شود،می صرف زیادی تالش و پول خاص، سبد یک های سهام همه خرید برای 

 .کرد اضافه خرید سبد به را ETF توانمی دکمه، یک روی کلیک با اما

 تغییرات تواندمی اینترنت به دسترسی با کس هر. هستند شفاف ها صندوق این 

 صندوق منابع این، بر عالوه. کند وجوجست  بورس در خاص ETF برای را قیمت

 برای هچندماه یا ماهانه اتفاق این که حالی در شود،می افشا عموم برای روز هر

 .دهدمی رخ مشترک گذاریسرمایه صندوق

 معافیت معامله قابل های صندوق واحدهای معامالت گفتیم، که طورهمان 

 .دارد مالیاتی
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 معامله رد مثال، برای. دارند نیز معایبی معامله قابل گذاریسرمایه های صندوق البته،

 های کارگزاری کارمزد هزینه شامل که را آن معامالتی های هزینه باید ،ETF واحدهای

 هر انندم. دارد وجود نیز سهام معامالت در هزینه این البته. کرد پرداخت است، آنالین

 مکنم و است بازار تقاضای و عرضه تابع نیز ETF واحدهای قیمت دیگری، بهادار اوراق

 بورس ارباز در موضوع این البته که بگیرد قرار کار تازه افراد هیجان تأثیر تحت است

 .دارد وجود همواره

 ؟ چیست NAV یا دارایی خالص ارزش

 به یا( Net Asset Value) «دارایی خالص ارزش»

 نشان را تجاری واحد یک خالص ارزش NAV اختصار

 واحد آن های دارایی کل ارزش عنوان به و دهدمی

 مورد کجا و چیست NAV کاربرد اما. شودمی محاسبه آن هایبدهی  کل ارزش منهای

 یا مشترک گذاریسرمایه هایصندوق  زمینه در بیشتر NAV گیرد؟می قرار استفاده

 صندوق این سهم هر قیمت و گیردمی قرار استفاده مورد( ETF) معامله قابل های صندوق

 .دهدمی نشان مشخص زمان یا تاریخ یک در را

        در بالقوه گذاریسرمایه  هایفرصت  شناسایی برای معموالً دارایی خالص ارزش

 ارزش از توانمی همچنین. شودمی استفاده ها شاخص یا ETF مشترک، های صندوق

 .کرد استفاده خود شخصی سبد در موجود منابع بررسی برای دارایی خالص

 ؟ چیست NAV مفهوم

 و هادارایی  حسابداری مفاهیم با که مالی محصول یا تجاری واحد هر نظری، لحاظ از

 واحد های و ها شرکت زمینه در. باشد داشته NAV تواندمی دارد، کار و سر ها بدهی

 سرمایه یا خالص ارزش یا خالص دارایی عنوان به بدهی و دارایی بین تفاوت تجاری،

       گذاری قیمت و گذاری ارزش با رابطه در NAV اصطالح. میشود شناخته شرکت

 و ها دارایی بین اختالف تقسیم با که است کرده کسب بیشتری محبوبیت ها صندوق

 برای صندوق دارایی خالص ارزش. شودمی حاصل گذارانسرمایه  سهام تعداد بر هابدهی 
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 صندوق معامله و ارزیابی برای آن از استفاده زیرا شود،می بیان صندوق «سهم هر واحد»

 .کندمی ترآسان را سهام

 که هایی شرکت. است آن با برابر یا نزدیک وکارکسب  یک دفتری ارزش به NAV اغلب،

 ننشا NAV آنچه از بیشتر سنتی طور به باشند، داشته باالیی رشد شودمی بینیپیش 

 از رباالت یا قیمت زیر هایگذاری  سرمایه یافتن برای اغلب NAV. دارند ارزش دهدمی

 هک دارد وجود مالی نسبت چندین همچنین. میشود مقایسه بازار ارزش به نسبت قیمت

 .میکنند استفاده تحلیل و تجزیه برای شرکت ارزش یا NAV مضارب از

 ؟ چیست NAV محاسبه فرمول

 یک برای NAV فرمول کرد؟ محاسبه را آن توانمی چگونه و چیست NAV فرمول اما

 :است زیر شکل به راحتی به مشترک گذاریسرمایه صندوق

 NAV( = هادارایی – هابدهی/ ) شده منتشر سهام کل تعداد

NAV مشترک گذاری سرمایه های صندوق و 

 پول از سپس. میشود تشکیل گذار سرمایه زیادی تعداد از سرمایه آوری جمع با صندوق

 با بمتناس مالی بهادار اوراق و متنوع سهامی در گذاریسرمایه  برای شده آوریجمع 

 تعداد گذاری، سرمایه مقدار نسبت به گذارسرمایه هر. میکند استفاده صندوق هدف

 را خود صندوق سهام آینده در تواندمی و بود خواهد مالک را صندوق سهام از مشخصی

 مسها منظم فروش و خرید که آنکه دلیل به. کند کسب را آن ضرر یا سود و بفروشد

 سهام گذاری قیمت برای فرایندی میشود، شروع صندوق اندازیراه  از پس صندوق

 جه،نتی در. است NAV بر مبتنی گذاری قیمت کار و ساز این. بود خواهد ضروری صندوق

 مشترک گذاری سرمایه صندوق یک NAVPS یا سهم واحد در دارایی خالص ارزش وقتی

 .کرد خواهد تغییر هم آن قیمت شود،می روزبه

 مشترک گذاریسرمایه های صندوق میکند، تغییر ثانیه هر در آن قیمت که سهام برخالف

 و بعد روز پایان گذاریقیمت روش اساس بر عوض، در. نمیشوند معامله آنالین صورت به

  .شوندمی گذاریقیمت آنها های بدهی و ها دارایی بر مبتنی
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 هایسرمایه  بازار ارزش کل شامل مشترک، گذاری سرمایه صندوق یک هایدارایی 

 درآمد و مطالبات باال، بسیار نقد شوندگی قابلیت با بهادار اوراق و نقد وجوه صندوق،

 . است هابدهی  منهای شده حساب

 اداربه اوراق معامالت شدن بسته قیمت اساس بر و روز در بار یک صندوق بازار ارزش

 مقدار صندوق یک است ممکن که آنجا از. میشود محاسبه صندوق سبد در موجود

 آن ،باشد داشته نقد وجه به تبدیل قابل و نقدی های دارایی قالب در سرمایه مشخصی

 . میشود حساب باال بسیار نقد شوندگی با و نقدی عنوان تحت بخش

 فادهاست قابل روز آن در که است سود پرداخت یا سود قبیل از مواردی شامل مطالبات

 کسب صندوق توسط که میشود مربوط وجوهی به شده حساب درآمد که حالی در است،

 دارایی آنها معتبر انواع از یک هر و موارد این همه جمع. است نشده دریافت هنوز اما شده،

 .دهدمی تشکیل را صندوق

NAV معامله قابل های صندوق و 

 وند،میش معامله بورس در سهام مانند گذاری سرمایه های صندوق و ها ETF که آنجا از

 این. باشد NAV از ترپایین یا باالتر تواندمی که شودمی معامله بازار ارزش با آنها سهام

فرصت  ینچن موقع به بتوانند که ندمیک فراهم ETF گرانمعامله برای را امکان این موضوع

 در زنی را خود NAV روزانه مشترک، های صندوق با مشابه ها ETF. بیابند را خوبی های

 روزانه NAV همچنین هاآن ،این بر عالوه. میکنند محاسبه دهی گزارش برای بازار پایان

 .میکنند منتشر و محاسبه آنالین را دقیقه در بار چند

NAV چیست؟ صدور 

NAV وقصند های واحد خرید برای گذارانسرمایه  که میشود اطالق ایهزینه  به صدور 

 NAV ل،دلی همین به و میشود محاسبه مبلغ این در نیز معامله کارمزد. میکنند پرداخت

 در دارایی خالص ارزش اساس بر صدور NAV. است واحد هر NAV از بیشتر اندکی صدور

 .میشود محاسبه خرید درخواست ثبت از بعد روز
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NAV چیست؟ ابطال 

NAV دمیکن کسب فروش ازای در صندوق واحد دارنده که میشود گفته مبلغی به ابطال .

 دخواه کمتر واحد هر NAV از ابطال NAV قیمت معامله، کارمزد شدن کسر به توجه با

 حاسبهم فروش درخواست ثبت از بعد روز در دارایی خالص ارزش اساس بر ابطال NAV. بود

 .میشود

 NAV محاسبه از مثالی

 گذاریسرمایه  صندوق یک مختلف بهادار اوراق های گذاری سرمایه ارزش کل کنید فرض

 رایب روز پایان در شدن بسته هایقیمت  براساس که باشد تومان میلیارد 100 مشترک

 و قدن وجه تومان میلیارد 7 همچنین صندوق این. است شده محاسبه جداگانه دارایی هر

. است تومان اردمیلی 4 آن مطالبات کل و دارد باال بسیار نقدشوندگی قابلیت با بهادار اوراق

 کوتاه هیبد تومان میلیارد 13 صندوق این. است تومان میلیون 75 روز یافته تحقق درآمد

 10 یزن آن روز یافته تحقق هایهزینه . دارد مدت بلند بدهی تومان میلیاردر 2 و مدت

 استفاده با خواهیممی. دارد شده منتشر سهم میلیون 5 صندوق این. است تومان میلیون

 .آید می دست به عددی چه و چیست NAV مقدار که بدانیم فوق، فرمول از
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 گیری نوسان

 مختلفی اهداف و روشها سرمایه بازار گذاران سرمایه

 از معموالً سرمایه بازار در سود. دارند سود کسب برای

 بین شرکت که سودی دیگری و سهام ارزش رفتن باال یکی: آیدمی دست به طریق دو

 های بازه در قیمت نوسان و تغییرات اساس بر بورس بازار ذات. کندمی تقسیم سهامداران

 را ها بازه این همه در فروش و خرید. است مدت بلند و مدت میان تا مدت کوتاه زمانی

 بازار در که چیزی اما. است متفاوت آنها بازه که دانست گیری نوسان نوعی به توانمی

 .است مدت کوتاه در گیرینوسان منظور میشود، یاد گیرینوسان نام با آن از سرمایه

 منظور. شویم آشنا سرمایه بازار در نوسان تعریف با باید ابتدا گیری، نوسان با آشنایی برای

 مدت کوتاه اصطالحاً یا کم زمان در که است تغییراتی بورس بازار در نوسان اصطالح از

 این از معموالً است، مدت کوتاه آنها استراتژی که افرادی. میدهد رخ سهام قیمت در

. میدهند انجام ها نوسان اساس بر را خود فروش و خرید و میکنند استفاده ها نوسان

 به گیری، نوسان در مختلف افراد استراتژی. میگویند گیر نوسان افراد این به اصطالحاً

 .دارد بستگی هاآن  سرمایه مقدار و پذیری ریسک میزان

 گیری نوسان های روش

 که است نآ امر این دلیل. باشید داشته کافی دانش و تجربه باید حتماً گیری نوسان برای

 کنند، اقدام کار این انجام به ای غیرحرفه افراد اگر و است زیاد بسیار گیری نوسان ریسک

 نوسان برای الزم هایمهارت  بهتر، عبارت به یا ابزارها از یکی .میشوند زیان دچار احتماالً

 داریم کار و سر نمودارها با بیشتر تکنیکال، تحلیل در. است فنی یا تکنیکال تحلیل گیری،

 افزایش درصد چند از پس و خریممی را سهمی کوتاهی های بازه در آنها، تحلیل طبق و

 .فروشیممی را آن قیمت،

 حاکم جو و بازار ود،میش داده قرار توجه مورد گیری نوسان برای که مواردی از دیگر یکی

 شایعه، حتی یا خبر یک گاهی. کند رصد را بازار اخبار باید همواره گیر نوسان. است آن بر

 موقعیت در گیراننوسان مواقع، این در. شود گروه یک قیمت افت یا رشد سبب تواندمی

 از .میفروشند را آن نظر، مورد سود به رسیدن از پس و خریده را نظر دروم سهام مناسب،
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. است ها شرکت پنهان اطالعات میکنند، عمل آن اساس بر گیرهانوسان  که مواردی دیگر

 عمومی اعالم از پیش …و سرمایه افزایش سود، افزایش مانند اطالعاتی است ممکن گاهی

 گیرها نوسان شرایط، این در. شود سهام ارزش رشد موجب و کند درز آنها از هاشرکت 

 .روشندمیف باالتر های قیمت در و کرده خریداری را سهام قیمت، رشد از قبل

 تا 5 یا درصد 10 تا 3 مثالً میشود؛ بیان گیری نوسان سود درصد برای مختلفی هایبازه 

 در گیری نوسان بازه را ماه یک حتی هفته، یک و روز سه تا روز یک برخی. درصد 15

 که کنیممی معرفی ساده زبان به را عملی هایروش از یکی ادامه، در. میگیرند نظر

 دیگران و هکرد ایجاد موج بورس در کسانی گاهی البته .میکنند استفاده آن از هاگیرنوسان

 را سهامی سهامدار مواقع، برخی که صورت بدین. شوند آن سوار تا میکنند تحریک را

 ممکن حال. رود باالتر آن قیمت تا میکند ایجاد را جو موجی ایجاد با آن، از پس و خردمی

 ط،شرای این در. باشد نداشته افزایش برای منطقی و اقتصادی دالیل سهم، این است

 که ریسهامدا آن، از پس. میشوند سوار آن بر و شده موج اسیر ناآگاه خرد سهامداران

 ارانسهامد این و میرسد خود نظر مورد سود به کوتاهی مدت ظرف کرده، ایجاد را موج

 قطب تجارتی نحوه چنین که است واضح پر. میشوند زیان و ضرر دچار که هستند خرد

 .آیدمی حساب به مخرب و ناهنجار رفتاری و نیست صحیح معیاری هیچ

 گیری نوسان مراحل از مثالی

 بررسی و تحلیل از پس کنید فرض. میکنیم بیان را گیری نوسان از مثال یک بخش این در

 رایندف یک و خرید فرایند یک حال. ایم کرده انتخاب گیری نوسان برای را سهمی الزم،

 را ثالم این درصدهای و اعداد توانیدمی خود استراتژی به بنا. داریم سهم برای فروش

  .دهید تغییر

 قیمت ترینپایین در سهم خرید برای را قیمت اولین ابتدا: است گونهاین سهم خرید فرایند

 دومین و برده باال درصد یک را قبلی قیمت نشود، انجام اول خرید اگر. میدهیم قرار مجاز

 دیگر درصد یک نشود، انجام دوم و اول خرید های سفارش اگر. میگذاریم را خرید سفارش
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 خرید به موفق چنانچه. میگذاریم را خرید سفارش سومین و میکنیم اضافه خرید قیمت به

 .کنیم تالش سهم فروش برای باید شدیم،

 سهم درصد 25 فروش، سفارش برای: میکنیم عمل صورت این به نیز سهم فروش برای

 3.5 هعالو به خرید قیمت در را سهم از درصد 35 درصد، 3 عالوه به خرید قیمت در را

 گیری وسانن نتیجه، در. میدهیم قرار روزانه مجاز قیمت باالترین در را درصد 45 و درصد

 ددرص 2.6 خالص سود با معامالت، کارمزد کسر از پس و درصد 3.8 سود میانگین با

 .بود خواهد

 استراحت زفا در معموالً میکنیم، انتخاب روزانه گیرینوسان  برای که را سهامی: 1 نکته

 ریسک با بیشتر سود برای آن نگهداری بنابراین،. است متعادل آن قیمت نوسان و بوده

 .بود خواهد همراه

       ترینکم زیرا دهید، انجام آنالین های پلتفرم طریق از باید را گیرینوسان: 2 نکته

 .دارند تأثیر نیز قیمت نوسانات در درصد ها

 از گیریسفارش اما شود،می شروع صبح 9 ساعت از معامالت دانیم،می که طورهمان

 این بین رد باید باشیم، داشته گیری نوسان قصد اگر بنابراین،. گرددمی آغاز 8:30 ساعت

 پس. دهیم انجام را الزم کارهای و شویم وارد خود آنالین حساب به 8:45 مثالً زمان، دو

 یر،ز شکل. ببینید را سهم تقاضای و عرضه جدول توانیدمی نظر، مورد سهم انتخاب از

 .میدهد نشان را سهم یک تقاضای و عرضه جدول

 

 100 کنید فرض. میدهیم شرح را باال گیری نوسان فرایند عددی مثال یک با اکنون

 آن گذشته روز پایانی قیمت که ایمکرده انتخاب را سهمی و داریم اختیار در ریال میلیون
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 ریال 4567 آن، حداکثر و 4132 امروز قیمت حداقل همچنین،. است بوده ریال 4350

 مرحله خرید قیمت باید ابتدا. کنیم آغاز را فروش و خرید میتوانیم اطالعات این با .باشد

 درصد 1 عالوه به سهم ممکن قیمت کمترین با برابر قیمت این. کنیم محاسبه را اول

 قیمت این روی را خرید سفارش. آوریممی دست به را 4176 قیمت بنابراین،. است

 یعنی باالتر، درصد یک را قیمت بخریم، سهمی قیمت این در نتوانستیم اگر. میگذاریم

 قیمت دیگر درصد یک نشدیم، خرید به موفق نیز دوم مرحله در اگر. میدهیم قرار 4220

 .میدهیم قرار 4263 روی را سفارش و( درصد 3) میبریم باالتر را دیروز پایانی

 در. ایمخریده را نظر مورد سهم کردیم، بیان که قیمتی سه از یکی در میکنیم فرض حال

 خشب سه به را فروش سفارش. میرسد باالتر های قیمت در سهام فروش به نوبت ادامه،

 :میکنیم تقسیم

 آن از درصد 3 عالوه به شده خریداری قیمت در را سهام حجم از درصد 25  (1

 .میکنیم تعیین «نامحدود» را سفارش تاریخ و داده قرار

 3.5 عالوه به شده خریداری قیمت در را شده خریداری سهام حجم از درصد 30 (2

 .دهیممی قرار نامحدود تاریخ برای و درصد

 فروش سفارش روی سهم رشد حداکثر قیمت در را سهام حجم از درصد 45 (3

 .میکنیم تعیین نامحدود را آن تاریخ و میدهیم قرار

 .رسدب فروش به شده تعیین قیمت در سهم تا بمانیم منتظر باید هاسفارش انجام برای
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 کدال

 در اختیار دارد که سهمی برگ تعداد نسبت به سهامدار

 عنوان به و ددار اختیار در ار شرکت از درصدی مالکیت

 هم شرکت و دباش مطلع دفتا می شرکت در که اتفاقاتی تمام از که دداررا  این حق مالک

 اطالعات این .دده قرار سهامدار اختیار در و نماید منتشر ار اطالعات تمام که است موظف

 بزرگی و کوچک اتفاق هر و قراردادها عقد مالی، های صورت فروش، و تولید آمار شامل

 است که در رابطه با شرکت اتفاق می افتد.

 اطالعات ها شرکت تمامی که ددار وجود codal.ir آدرس به "کدال" عنوان تحت سایتی

 .هندمید قرار نسهامدارا اختیار در سایت این طریق از ار ناخودش مالی های صورت و

 یا نماد شده مشخص تصویر در که "ها اطالعیه جستجوی" قسمت در و شده سایت وارد

 کرده منتشر شرکت که هایی اطالعیه تمام سپس کنید، انتخاب لیست از را شرکت اسم

 تصویر در فلش با که "چشم" عالمت روی ها اطالعیه کردن باز برای .ودمیش داده نمایش

 .کنید کلیک شده مشخص

 

 مجمع

 .میگویند مجمع شرکت امور در گیری تصمیم جهت سهامداران شدن جمع هم گرد به

 مجامع در .میشوند تقسیم "خاص" و "عمومی" دسته دو به افراد حضور نظر از مجامع

 اعضای فقط خاص مجامع در ولی دارند را مجمع در حضور اجازه سهامداران تمامی عمومی
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 برگزاری زمان نظر از مجامع همچنین .کنند شرکت میتوانند مدیره هیئت صندلی دارای

 زمان تجارت قانون که مجامعی به .میشوند تقسیم "العاده فوق" و "عادی" دسته دو به

 تشخیص به برگزاری زمان که مجامعی به و عادی مجامع باشد کرده تعیین را آنها برگزاری

 .میگویند العاده فوق مجامع باشد، شرکت

 متقسی دسته چهار به عمومی مجامع. داریم کار و سر عمومی مجامع با بورس در ما

 :دنومیش

 موسس عمومی مجمع 

 سالیانه عادی عمومی مجمع 

 العاده فوق عمومی مجمع 

 العاده فوق "بطور" عادی عمومی مجمع 

 موسس عمومی مجمع

 سر هم مجمع این با بنابراین ،ودمیش برگزار شرکت تاسیس زمان در و بار یک مجمع این

 د.نومیش بورس وارد تاسیس از بعد ها شرکت چون نداریم کار و

 طرح تصویب موسسین، گزارش به رسیدگی شامل معموال مجمع این جلسه دستور

 روزنامه انتخاب شرکت، مدیران اولین انتخاب شرکت، فعالیت موضوع و اساسنامه

 .ودمیش...  و شرکت کثیراالنتشار

 سالیانه عادی عمومی مجمع

 نقانو طبق ،ودمیش برگزار شرکت مالی سال پایان از پس و بار یک سالی مجمع این

 رگزاریب به اقدام مالی سال پایان از بعد ماه چهار حداکثر که موظفند ها شرکت تجارت

 شامل مجمع این جلسه دستور های بند مهمترین .دکنن سالیانه عادی عمومی مجمع

 :ودمیش ذیل موارد

 شرکت قانونی بازرس و مدیره هیئت گزارش استماع 
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 شرکت سالیانه مالی های صورت تصویب 

 تقسیمی سود میزان خصوص در گیری تصمیم 

 مدیره هیئت پاداش تعیین 

 و ... 

 دارند اختیار در رو شرکت سهام درصد 50 از بیش حداقل که افرادی حضور با مجمع این

 اختیار در ار شرکت سهام درصد 60 شخصی اگر مثال عنوان به ،دمیکن پیدا رسمیت

 تصویب .دکن پیدا رسمیت مجمع ست تاکافی شخص ناهم حضور فقط ،دباش داشته

واهد خ رای یک عالوه به آراء درصد50 تایید به مشروط مجمع این جلسه دستور بندهای

 شخصی و ددار سهم برگ 300،000،000 شرکتی کنید فرض مثال بعنوان ،بود

 بندهای از یکی مورد در اگر ،دباش داشته اختیار در ار شرکت از سهم برگ 150،000،001

 حتی ،ودمیش تایید شخص این رای نهایت در ،دبگیر شکل نظری اختالف جلسه دستور

  د!باشن مخالف همگی سهامداران بقیه اگر

 العاده فوق عمومی مجمع

 عمومی مجمع در که باشه مواردی جز به چیزی اش جلسه دستور که ریدیگ مجمع هر

 .ددار نام العاده فوق عمومی مجمع ،ودمیش بررسی سالیانه عادی

 معمج این جلسه دستور و تاس مدیره هیئت و شرکت تشخیص به بنا مجمع این برگزاری

 :ودمیش زیر موارد از یکی شامل معموال

 شرکت سرمایه کاهش یا افزایش خصوص در گیری تصمیم 

 شرکت انحالل خصوص در گیری تصمیم 

 شرکت فعالیت موضوع تغییر یا اساسنامه در تغییر 

 شرکت آدرس تغییر 

 و ... 
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 50 از بیش حداقل که افرادی حضور با سالیانه عادی عمومی مجمع مثل هم مجمع این

 وردست بندهای تصویب اما دمیکن پیدا رسمیت ددارن اختیار در را شرکت سهام درصد

 مجمع گرا .دارد مجمع در البته از نظر میزان مالکیت حاضرین سوم دو رای به نیاز جلسه

 یک که ادیافر حضور با بار این و ودمیش برگزار دوباره مجمع ،نرسد نصاب حد به اول بار

 لسهج دستور بندهای تصویب ،میکند پیدا رسمیت ددارن اختیار در را شرکت سهام سوم

 .ددار دوم مجمع در حاضرین سوم دو رای به نیاز هم بار این

 العاده فوق طور به عادی عمومی مجمع

 از بندهایی یا و نشود برگزار قانونی زمان در سالیانه عادی عمومی مجمع دلیلی هر به اگر

 ردستو بندهای تصویب برای ،شود موکول یردیگ زمان به و ودنش تصویب جلسه دستور

 هر حضور با مجمع این .شود برگزار العاده فوق بطور عادی عمومی مجمع باید جلسه،

 رایآ اکثریت با جلسه دستور بندهای تصویب و کرده پیدا رسمیت سهمداران از تعداد

 .ردمیگی صورت( مالکیت اکثریت) مجمع در حاضرین

 در دننامیتو ددارن اختیار در ار شرکت سهام از برگ یک حتی که افرادی تمامی : نکته 

 هب دننامیتو ددارن اختیار در ار شرکت سهام که افرادیهمچنین  .دکنن شرکت مجمع

 شده داده توضیحات از که نطوراهم.دکن شرکت مجمع در دهند تا وکالت دیگری شخص

 .ددار رای حق یک سهم برگ هر ازای به سهامدار هر ،است مشخص

 رد ار مجمع به دعوت آگهی مجمع، برگزاری از قبل روز 10 حداقل موظفند ها شرکت

 گزاریبر محل برگزاری، زمان و تاریخ مجمع به دعوت آگهی در .دکنن منتشر کدال سایت

 .میشود اعالم مجمع جلسه دستور و مجمع

 رد را مجمع تصمیمات آگهی مجمع، برگزاری از بعد روز 7 حداکثر موظفند ها شرکت

 .دننارسب نسهمدارا اطالع به ار مجمع در شده گرفته تصمیمات و دکنن منتشر کدال سایت
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 ماهانه فعالیت گزارش مطالعه نحوه

 همینطور .انتخاب نمائید و سرچ را نظر مورد شرکت اسم یا نماد و شده سایت وارد ابتدا

 داده مایشن برایتان شرکت به مربوط گزارشات تمام کار این با میبینید زیر تصویر در که

 ،تخاب نمائیدرا ان "ماهانه فعالیت گزارش" اطالعیه ها، اطالعیه بین از باید شما و ودمیش

 از گرا و ددار قرار "اطالعیه گروه" عنوان تحت فیلتر یک صفحه، راست سمت در البته

 ارشگز فقط کنید، انتخاب را "ماهانه عملکرد گزارش" گزینه فیلتر، های گزینه بین

 زارشگ ماهانه، های گزارش بین از .ودمیش داده نمایش برایتان شرکت ماهانه فعالیت

 هر به مربوط سطر انتهای در ضمنا کنید، باز ار هست نظرتون مد که ماهی به مربوط

 کلیک با که شده داده قرار "اکسل" و "اف دی پی" ، "وب تحت" فرمت سه گزارش،

 زیر صویرت دو در .کنید باز نادلخواهت فرمت با ار گزارش نیدامیتو فرمت، هر آیکون روی

 :میکنیم مطالعه باهم ار "غگرجی" نماد با گرجی بیسکویت مهرماه گزارش
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             محصول را شمارش واحد و محصول نام شده، مشخص قرمز رنگ با که کادری در

 تندشکالتی هس بیسکویت و کرمدار بیسکویت ساده، بیسکویت شامل محصوالت .می بینید

 .می باشد تن شمارش نیز واحد و

 الیم سال ابتدای از شرکت فروش و تولید آمار شده، مشخص آبی رنگ با که کادری در

 یک که کنید دقت شده، ارائه( ماه مهر)ماست  نظر مد که ماهه یک گزارش از قبل تا

 های گزارش طی شرکت که آماری در اگر و داریم "اصالحات" عنوان تحت سرستون

 ماا میشود مشخص قسمت این در باشد شده ایجاد تغییراتی کرده ارائه قبلی ماهانه

 شگزار و اصالحات راست سمت گزارش پس نداشته ایم تغییراتی میبینید که نطوراهم

 .هستند یکسان هم با دقیقا رنگ آبی کادر در اصالحات چپ سمت

 .شده مشخص ماه مهر فعالیت گزارش رنگ سبز کادر در

 با اهم مهر از قبل تا مالی سال شروع از شرکت عملکرد گزارش هم رنگ نارنجی کادر در

 ار نگر سبز کادر و رنگ آبی کادر آمار جمع واقع در شده، جمع مهرماه عملکرد گزارش

 سال دایابت از شرکت فروش و تولید آمار یمومیش متوجه و ببینم نیمامیتو قسمت این در

 .بوده صورت چه به کار اینجای به تا مالی

 ،"دتولی تعداد/مقدار" عنوان تحت سرستون چهار شده مشخص های کادر از ماکد هر در

 .داریم ار "فروش مبلغ" و "فروش نرخ" ،"فروش تعداد/مقدار"

 مشخص بنفش رنگ با ار یقسمت است ماه مهر گزارش به مربوط که رنگ سبز کادر در

 آیتم رچها تا کنید توجه قسمت این به ،می باشد ساده بیسکویت به مربوط که ه ایمکرد

 :کنیم بررسی ارزیر 

 کرده تولید ساده بیسکویت تن 1640 ماه مهر در شرکت: فروش تعداد/مقدار 

 .است
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 کرده، تولید شرکت که ای ساده بیسکویت تن 1640 از: فروش تعداد/مقدار 

موجودی فروش نرفته در انبار شرکت      مابقی) به فروش رسانده ار تن 1508

 (.میباشد

 142.046.419 مبلغ به مهرماه در ار ساده بیسکویت تن هر(: ریال) فروش نرخ 

 (.ناتوم میلیارد14 حدود تن هر)است  ندهرسا فروش به ریال

 هر فروش نرخ ضربدر فروش مقدار قسمت این در(: ریال میلیون) فروش مبلغ 

 هکرد دریافت ساده بیسکویت فروش بابت مهرماه در شرکت که مبلغی و شده تن

 میلیون به عدد این که ستاین کنید توجه به آن باید که ای نکته د.میده نانش ار

 صفر شش ستکافی کنید، تبدیلش ریال به که این برای و شده نوشته ریال

 .ذاریدگب ی آنجلو

 درآمد ریال 214.206.000.000 ساده بیسکویت فروش محل از مهرماه در شرکت پس

 همین به هم شکالتی بیسکویت و کرمدار بیسکویت (.ناتوم میلیارد21 حدود) است داشته

 شرکت درآمد مجموع شده مشخص رنگ زرد کادر با که قسمتی در و شده محاسبه صورت

 میلیارد 25 حدود مهرماه در شرکت .شده مشخص مهرماه در محصوالت تمامی محل از

 .است داشته درآمد محصوالتش فروش محل از ناتوم
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 چیست؟ تکنیکال تحلیل

 شروع تکنیکال تحلیل با بورس آموزش افراد از بسیاری برای

        سهم یک نمودارهای بررسی به تکنیکال تحلیل .شودمی

 حدس معامالت، حجم و قیمت تغییرات به توجه با و پردازد می

 تالش در این نوع تحلیل .بیایند پایین یا بروند باال است قرار ها سهم کدام که زندمی

 .شود شناسایی را سهم به خروج و ورود برای آلایده نقطه که شودمی

 تحلیلگران بلکه نیست( speculators) گیرهانوسان و بازها سفته برای تنها روش این

 ببینند و کنند پیدا اطالع سهم روند از که آیدنمی بدشان سهم، انتخاب از بعد هم بنیادی

 بخرند؟ امروز از ترارزان را سهم نمیتوانند بعد روز چند آیا که

 صعودی سهم قیمت تغییرات روند بفهمیم که است این تکنیکال تحلیل در اساسی سوال

 .ندمیک پیدا ادامه کجا تا روند این و نزولی یا است
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 چیست؟)فاندامنتال(   بنیادی تحلیل

 ساختار محصول، مالی، صورت بررسی با بنیادی تحلیل

 و تولید های هزینه بینیپیش و اقتصادی وضعیت مدیریت،

 ارزش چقدر سهم یک بفهمد که میکند تالش فروش، میزان

 و ببرد پی سهم( intrinsic value) ذاتی ارزش به هم بازار آینده در است ممکن .دارد

 خوبی سود العاده،فوق سودی ایجاد با اما بماند، ارزان سهم است ممکن. برود باال قیمت

 .برساند گذارسرمایه به

 خرید برای خوبی موقعیتی ارزنده سهم یک قیمت آمدن پایین بنیادی، تحلیلگر یک برای

 برخی. دارد نگه بیشتر یا سال 5 را سهم خواهدمی او معموال که چرا. است بیشتر سهام

 .میکنند خریداری «عمر تمام» برای را سهم بنیادی تحلیلگران

 قیمت آیا و ارزدمی چقدر سهم یک بفهمیم که است این بنیادی تحلیل از اصلی هدف

 .است ارزان بسیار یا گران بسیار فعلی،
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 چیست؟ اولیه عرضه

 خرید بورس بازار در را شرکتی سهام بتوانید شما که این برای

 و باشد شده بورس بازار وارد باید شرکت نآ کنید، فروش و

 رعایت را است کرده تعیین بورس سازمان که مقرراتی و قوانین

 رعایت با شرکتی کنید فرض .شود پذیرش بورس در باید شرکت نآ دیگر بیان به. کند

 بار اولین برای را خود سهام باید حال. شود سهام بازار وارد توانسته بورس سازمان قوانین

 میشود، عرضه مردم عموم برای بورس در شرکت نآ سهام که روزی اولین به. کند عرضه

 .میگویند اولیه عرضه عامیانه طور به یا( initial public offering) اولیه عمومی عرضه

 ارزش میتوانند سهامداران بلکه شوند بورس وارد میتوانند ها شرکت تنها نه اولیه عرضه با

 اصلی ارزش از کمتر قیمتی در اولیه عرضه که نجاآ از. کنند تعیین را شرکت سهام واقعی

 محدوده به قیمت نظرشان به که زمانی قیمت، رشد از بعد سهامداران میشود، ارایه خود

 .کنند تعیین را شرکت سهام اصلی قیمت خود، سهام فروش با میتوانند رسید، منصفانه

 شرکت قدمت به ربطی هیچ بودن«  اولیه عرضه»  که است این توجه قابل و مهم نکته

 .شوند بورس بازار وارد تازه میتوانند هم باال کار سابقه با هایی شرکت و ندارد

 بخریم؟ اولیه عرضه باید چرا

 کوتاه در باال نسبتا بازده. اند بوده سودده اند شده بازار وارد که هایی اولیه عرضه اکثر

 خرید به زیادی تمایل ها ای حرفه هم و مبتدی افراد هم که است دلیلی بزرگترین مدت،

 گذاری قیمت سهم، خود ذاتی ارزش از کمتر ها اولیه عرضه معموال .دارند ها اولیه عرضه

 افزایش احتمال چون میکند ایجاد جذابیت گذار سرمایه برای موضوع همین و میشوند

           عرضه که رود می انتظار یعنی. است زیاد آن ذاتی ارزش به رسیدن و سهم قیمت

 .باشند داشته مدت کوتاه در خوبی بازده و باشند آور سود ها اولیه
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 شود؟ می مشخص چطور اولیه عرضه از فرد هر سهم

 توسط خریداری قابل سهام تعداد حداکثر اولیه، عرضه سفارش ثبت شروع از قبل معموال

 سهام تعداد باال مشارکت به توجه با معموال اما میشود اعالم حقوقی و حقیقی کد هر

 با معامالتی کد هر به یافته تخصیص سهام تعداد. یابد می اختصاص کد هر به کمتری

 .شود می محاسبه زیر فرمول به توجه

 

 کرد؟ ثبت اولیه عرضه برای را دلخواه قیمت و تعداد توانمی آیا

 زیرا ،بگذارید شده اعالم قیمت سقف در را خود سفارش باید ها اولیه عرضه خرید برای

 المعمو که کنید دقت .نندمیک ثبت قیمت سقف در را خود سفارش گذارانسرمایه اکثر

 ریدخ درخواست حقوقی و حقیقی کد میلیون دو کنید فرض) است زیاد بسیار تقاضا حجم

 ید،کن ثبت کمتر ریال یک حتی را خود سفارش شما اگر بنابراین( دارند اولیه عرضه

 تعداد ثرحداک نخواهد فردی شاید اما .میشود کم بسیار برسد شما به سهمی اینکه احتمال

 یدخر امکان که آیدمی پیش سوال این جا این در. کند خرید را شده اعالم که سهمی

 دتعدا شما اگر. است مثبت جواب دارد؟ وجود شده تعیین سقف از کمتری سهم تعداد

 هدخوا تعلق شما به سهم آن از درصدی یا تعداد همان کنید، ثبت را سقف از کمتری

 .ردندا وجود آن خرید در مشکلی اما میشود کم اولیه عرضه از شما سهم یعنی. گرفت

 دارد؟ وجود مبلغ حداقل قانون اولیه عرضه خرید برای آیا

 باید همس هر خرید برای گذار سرمایه هر بورس، سازمان قانون طبق میدانید که همانطور

 آیا که یایدب وجود به شما برای سوال این شاید اما. بپردازد تومان هزار 500 مبلغ حداقل

 روش اساس بر اگر کرد؟ پرداخت تومان هزار 500 حداقل باید هم اولیه عرضه خرید برای

 شود؟می فحذ او خرید آیا چه؟ کند خرید تومان هزار 200 بتواند تنها نفر هر سفارش ثبت



82 | P a g e 

 

 میتوانید اشم بنابراین. نمیشوند ”خرید حداقل“ قانون شامل اولیه عرضه. خیر بگویم باید

 تر بیش مبلغ آن چه است، شده داده تخصیص شما به که شوید سهمی مقدار هر مالک

 ضهعر خرید در فرد هر سهم چون که کنید دقت. کمتر چه و باشد تومان هزار 500 از

 لیهاو عرضه سفارش کند، خرید نمیتواند مقدار آن از بیشتر کسی و است مشخص اولیه

 .است ”خرید سقف“ دارای

 شویم؟ باخبر ها اولیه عرضه از چطور

 48 حداقل اولیه عرضه همان یا جدید سهام یک ورود خبر بورس سازمان قانون طبق

 رضهع نماد به بسته) فرابورس یا و بورس سایت های اطالعیه بخش در باید قبل ساعت

طالع رسانی معموال کارگزاری ها هم از ابزارهای ا. شود رسانی اطالع و بگیرد قرار( شده

 برای مشتریانشان در این زمینه بهره میبرند.خود 

 کرد؟ ثبت را اولیه عرضه خرید سفارش توانمی کی

 ناظر توسط عرضه روز همان در و نیست مشخص قبل از اولیه عرضه سفارش ثبت زمان

 زمانی هباز این. )میشود انتخاب روز همان 12 تا 10 ساعت بین معموال که میشود اعالم

 زا تغییر، صورت در که یابد افزایش تواند می و است تمدید قابل خاصی شرایط تحت

 ساعات انهم در میتوانید نالینآ کد از استفاده با. (شد خواهد رسانی اطالع ناظر طریق

 ید،کن استفاده فالینآ کد از میخواهید اگر اما کنید ثبت را خود سفارش شده مشخص

 درخواست تمعامال شروع زمان در تا کنید ثبت را خود نظر مد سهام تعداد قبل از میتوانید

 پنل مانه در که است این دارد ها سهم دیگر با اولیه عرضه که تفاوتی. شود انجام شما

  .کرد ثبت نیز فالینآ صورت به را سفارش توان می کارگزاری نالینآ

 هستند، اجهمو باالیی ترافیک با بانکی های درگاه اولیه، عرضه روز در اینکه به توجه با

 خرید رایب نیاز مورد سرمایه اندازه به را خود حساب موجودی قبل، روزهای از است بهتر

 .نشویم مواجه مشکل با سفارش ثبت زمانی بازه در تا دهیم افزایش اولیه، عرضه



83 | P a g e 

 

 میتوانید شما و میشود دنبال عادی شکل به سهام فروش و خرید اولیه، عرضه روز فردای از

 و رضهع مکانیزم دلیل به که است داده نشان تجربه اما کنید ثبت را خرید سفارش مجدد

 .است کم برسد شما به سهمی که این احتمال بازار، تقاضای

 خرد؟می اولیه عرضه ما برای کارگزاری آیا

 عدادت است، گذاران سرمایه برای جذابی گزینه اولیه عرضه چون شد، گفته که همانطور

 دلیل به ثالم. آورد وجود به مشکالتی تواند می این و باالست روز این در کنندگان مراجعه

 برایتان ریکا اصال یا. بخرید اولیه عرضه نتوانید شما کارگزاری های سایت باالی ترافیک

 بتث را خود سفارش شده، مشخص ساعات در که کنید فراموش یا نتوانید که بیاید پیش

 را کار ولیها عرضه خودکار خرید با و میشوند میدان وارد ها کارگزاری زمان این در. کنید

 .میکنند آسان شما برای

 ها ریکارگزا بعضی در. میشود انجام مختلفی های روش به ها اولیه عرضه خودکار خرید

 هعرض کنید، ثبت را خود سفارش که این بدون باشید، داشته کافی موجودی شما اگر

 یازمندن حالت این البته. )میشود خریداری شما برای تعداد سقف و قیمت سقف در اولیه

 ستدرخوا نباشد، کافی شما حساب موجودی اگر که کنید دقت.( است قبلی قرارداد یک

 تا میکنند هبلوک را نیاز مورد نقدینگی مقدار قبل از ها کارگزاری برخی. نمیشود ثبت شما

 نیز اه کارگزاری بعضی از استفاده با. نیاید بوجود مشکلی چنین سفارش ثبت زمان در

 در شما سفارش صورت، این در. کنید ثبت را اولیه عرضه سفارش قبل روز دو از میتوانید

 .شد خواهد ثبت خود پروفایل به مراجعه بدون عرضه روز

 دارند؟ ریسک چقدر ها اولیه عرضه

 اما. ستا کم معموال دارد وجود آن به نسبت که اقبالی به توجه با ها اولیه عرضه ریسک

 کسب برای ضمانتی میکنیم تهیه را اولیه عرضه اینکه صرف که داشت توجه همیشه باید

 اتمشخص و میکند فعالیت آن در سهام که صنعتی بازار، شرایط به باید و نیست سود

     اند هشد ارائه 98 سال ابتدا از که هایی اولیه عرضه گزارش مطالعه .کرد توجه شرکت

 .دهد ارقر ما اختیار در …و مشارکت میزان آوری، سود درباره مفیدی اطالعات تواند می



84 | P a g e 

 

 فروخت؟ را اولیه عرضه توانمی کی

 سهم این برای تقاضا مدتی، از پس اما است جذاب گذاران سرمایه برای اولیه عرضه اگرچه

 به آن از. “است شده متعادل سهم“ میشود گفته اصطاحا که یاید می کاهش تدریج به نیز

 برای یقدق زمان نمیتوان نتیجه در .بود خواهد وابسته شرکت عملکرد به سهام قیمت بعد

 ردموا و گذاران سرمایه استراتژی شرکت، عملکرد زیرا کرد مشخص اولیه عرضه فروش

 .ستا متفاوت مختلف، افراد برای زمان این و هستند موثر سهام فروش زمان در دیگری

 در و ندک نگهداری مدت بلند یا مدت کوتاه برای را خود سهام تواند می گذار سرمایه هر

 را ودخ اولیه عرضه سهام از مقداری یا همه کرد ارزیابی مناسب را شرایط که زمان هر

 .بفروشد

 کرد؟ اعتماد دارند اولیه عرضه که هایی شرکت به توانمی آیا

 لکهب نیست آنها بودن کار تازه معنای به هاشرکت اولیه عرضه که است ذکر به الزم

 شده رصاد تازگی به بورس، در ها شرکت این سهام معامله مجوز که است این دهندهنشان

 نهاآ به اطمینان عدم بر دلیل میدهد ارایه اولیه عرضه شرکتی که این صرف پس است

مشروط بر  شود انجام خصوصی و دولتی هایشرکت توسط میتواند اولیه عرضه .نیست

 ینا قوانین سد از و شود ارایه بورس سازمان به مذکور شرکت مالی های صورت اینکه

 .کند عبور سازمان

 امسال در ها اولیه عرضه خرید در مشارکت افزایش

 برای هم دلیل همین به اند داشته سوددهی درصد 30 تا 20 حداقل ها اولیه عرضه اکثر

 اولیه رضهع خرید برای تقاضا امسال ابتدا از. هستند جذاب ها ای حرفه هم و مبتدی افراد

 اخیر، یهاول عرضه چند در خرید در مشارکت رکورد که جایی تا است کرده پیدا افزایش ها

 .است بورس بازار به جدید افراد ورود نشانه این که شد شکسته پی در پی
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 است؟ چگونه اولیه عرضه خرید روش

 ثبت»  یا«  بیلیدینگ بوک»  روش به فرابورس و بورس فعلی های اولیه عرضه همه

 شترینبی با اولویت«  بیلدینگ بوک»  روش به اولیه عرضه در. میشوند ارائه«  سفارش

 تعلق شما به سهمی است ممکن کمتر قیمت با سفارش ثبت صورت در و است قیمت

 خود فارشس است بهتر بخرید اولیه عرضه بتوانید حتما اینکه برای دلیل همین به .نگیرد

 ثبت نیزما الویت روش این در همچنین. کنید ارسال شده، تعیین قیمتی بازه سقف در را

 ودخ سفارش شده، مشخص زمانی بازه انتهای در که شخصی یعنی. ندارد اهمیتی سفارش

 هیچ کرده ارسال را خود سفارش زمانی بازه ابتدای در که شخصی با کند می ارسال را

 موفقیت با هشد تعیین زمانی بازه در اولیه عرضه خرید سفارش کافیست تنها. ندارند تفاوتی

 .شود ثبت
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 افشای اطالعات با اهمیت الف و ب

 سهام بازار نکات مهمترین از یکی اهمیت با اطالعات افشای

 گروه اطالعات. میشوند ارائه بندی طبقه دو در عمدتا که است

 مهمترین از سهام بازار در اطالعات.  ب گروه اطالعات و الف

 روزه همه.  است سهم ارزش و قیمت روی تاثیرگذار متغیرهای

 متفاوت تواند می اتفاقات این تاثیر میزان و دهد رخ می ها شرکت در جدیدی اتفاقات

 .باشد

 باید سهامدارن همه شود، خسارت موجب و بگیرد آتش شرکت یک انبار است ممکن مثال

 قراردادی سهامی شرکت یک است ممکن اینکه یا شوند و خبر با اطالعات این از سریعا

 سهامدارن دسترس در و شود منتشر سریعا باید هم اطالعات این. کند منعقد ده سود بسیار

. است ضروری آنها اطالعات افشای که دارد وجود نیز دیگری زیاد بسیار موارد. بگیرد قرار

 راحتی به تا باشد داشته مختلفی بندی طبقه بایستی اطالعات ضرورت، این به توجه با

 گروه دو ها بندی طبقه این طبق.  داد تشخیص را آن اهمیت ی درجه یا و گروه بتوان

 .دارد وجود سهام بازار در اطالعات اصلی

 (الف) گروه اهمیت با اطالعات

 شرکت فعالیت از بخشی یا تمام توقف یا تعلیق 

 شده تعلیق یا متوقف فعالیت مجدد شروع 

 جدید های پروژه و ها طرح از برداری بهره 

 شرکت ورشکستگی یا اعسار اعالم 

 مزایده یا مناقصه برگزاری نتایج 

 مزایده یا مناقصه در شرکت نتایج 

 ،مهم قراردادهای در اساسی تغییرات یا و فسخ انعقاد 
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 توجه قابل ذخایر یا و منابع کشف 

 اکتساب و ادغام تجزیه، ترکیب، نوع هر 

 شرکت ثابت هایدارایی انتقال و نقل 

 ذیل موارد از یک هر در دیگر شرکت سهام تحصیل: 

 قبل سال مالی های صورت در شرکت های دارایی درصد 5 از بیش خرید مبلغ (1

 باشد

 مایدن خریداری را دیگر( فرابورسی یا بورسی) شرکت سهام درصد 5 از بیش ناشر (2

 ذیل موارد از یک هر در دیگر شرکت سهام واگذاری: 

 قبل سال مالی های صورت در شرکت هایدارایی درصد 5 از بیش واگذاری مبلغ (1

 باشد

 ایدنم واگذار را دیگر( فرابورسی یا بورسی) شرکت سهام درصد 5 از بیش ناشر (2

 کنترل تحت های شرکت عملکرد در بااهمیت تغییرات 

 عمده سهامدار تغییر 

 مترقبه غیر حوادث وقوع اعالم 

 سنواتی تعدیالت 

 مربوطه بورس در شده پذیرفته های شرکت از خروج درخواست 

 ،الئمع یا تجاری امتیاز فعالیت، مجوز تغییرات و فسخ اخذ، واگذاری، خرید 

 تجاری

 (ارز قیمت) ارزی تغییرات از ناشی اهمیت با تأثیرات 
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 هسرمای درصد 5 از بیشتر نقدی غیر یا نقدی های کمک پرداخت یا دریافت 

 شرکت

 المللی بین بازارهای در اوراق انتقال یا پذیرش 

 آخرین فروش مبلغ اساس بر شرکت محصوالت از درصد 5 از بیشتر برگشت 

 مالی سال

 خرید یا محصوالت فروش قیمت در درصد 10 از بیشتر تغییر مجوز دریافت 

 اولیه مواد

 حسابداری برآوردهای در تغییر 

 (ب) گروه اهمیت با اطالعات

 مزایده یا مناقصه برگزاری 

 مزایده یا مناقصه در شرکت 

 رسای با معامالت یا تجارت قانون اصالحیه 129 ماده موضوع معامالت افشای 

 وابسته اشخاص

 قبلی تعهدات اتمام یا جدید تعهدات پذیرش 

 شرکت علیه یا له مطروحه مهم دعاوی 

 محصوالت فروش یا تولید ترکیب در تغییرات 

 شرکت عمده کنندگانعرضه یا مشتریان وضعیت تغییر 

 بدهی اوراق انتشار برنامه 

 سود تقسیم سیاست تغییر یا سود پرداخت پیشنهاد 

 ها دارایی رهن فک یا توثیق 
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 احتمالی بدهی شدن منتفی یا ایجاد 

 حسابرس تغییر 

 خزانه سهام فروش یا سهم بازخرید برای مدیره هیئت تصمیم 

 ،مدهع سهامدار به متعلق ناشر سهام رهن فک یا آزادسازی کردن، مسدود توثیق 

 است مدیره هیئت عضو که

 ب ای الف گروه اهمیت با اطالعات افشای با سال طول در شما اگر سهم اساس این بر

 وندر در محسوس تغییرات وجود با قیمت افت شاهد نماد، بازگشایی از پس و شد متوقف

 با ردنک بازی قصد بازیگردان، که بدانید بودید، زیان کاهش و شرکت سودآوری و تولید

 دنش رها شاهد مدت، میان در تا میشود فشرده سهم فنر و داشته سهم روند و اعصاب

 .باشیم سهم قیمتی رشد و فنر این

 در یبنیاد تغییرات. است شده لحاظ قیمت در چیز همه که است معتقد تحلیل تکنیکال،

کنیکال ت و دهد رخ سهم در قیمتی رشد اگر و آید می در نمایش به آرام آرام تکنیکال،

 از چون ذال .میشویم متوجه آرام آرام را بنیادی اثرات باشد، کرده بینی پیش را آن قبال

 بر را اناپید های پرده از بخشی اهمیت، با اطالعات افشای و اطالعیم بی ها صحنه پشت

 و حقوقی و حقیقی کد به کد گول و بوده پایبند استراتژی، به بایستی لذا میکند، عیان ما

 صبر و ژیاسترات شما، پول از تر مهم بورس، در. نخوریم را سهم قیمتی روند موقت تغییر

 .است مهم شما

 انهسام در را اهمیت با اطالعات افشای درباره فرابورسی و بورسی های شرکت گزارش

 .کنید مشاهده( codal.ir) کدال یعنی ناشران جامع

 معامالتی نماد توقف

 از( بهادار اوراق بورس سازمان) بازار ناظر متعددی دالیل به بهادار اوراق بورس بازار در

 به یا نمیدهد سهامداران به را معامله اجازه و کند می جلوگیری سهام فروش و خرید

 در .شود می گفته نماد توقف وضعیت این به. است گردیده متوقف معامالتی نماد عبارتی
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 و بفروشید را خود سهام نمیتوانید باشید شرکت سهامدار شما اگر نماد توقف وضعیت

 بازگشایی دستور بازار ناظر که زمانی تا داشت نخواهید هم را سهام خرید اجازه برعکس

 .گیرد قرار مجاز حالت در نماد وضعیت و کند صادر را نماد

 آن خصوص در اهمیت حائز های رویداد که میشود متوقف شرکت یک نماد زمانی عمداتاً

 سهام متقی بر ای عمده تاثیر بتواند رویداد این که نحوی به باشد افتاده اتفاق شرکت

 .باشد داشته شرکت

 :باشندمی زیر های وضعیت از یکی دارای فرابورس و بورس بازار در معامالتی های نماد

 : مجاز 

 و خرید امکان و میشود انجام عادی بصورت سهم در معامالت وضعیت این در

 .میباشد فراهم فروش

 محفوظ-مجاز: 

 از قبل است، بازگشایی حال در ولی شده بسته است مدتی نماد که هنگامی

 ارشسف ارسال حالت این در. میگیرد قرار محفوظ مجاز حالت در نماد بازگشایی

 یول( بازار گشایش پیش ساعت مانند) است انجام قابل نماد در فروش و خرید

 د،نما شدن مجاز و بازار ناظر تایید محض به. نمیگیرد صورت ای معامله هیچ

 .شد خواهد معامله قابل شده ثبت نظر مورد نماد در که سفارشاتی

 متوقف-مجاز: 

 .دندار وجود گیری سفارش امکان و است معامله غیرقابل نماد وضعیت، این در

 دنش بسته دالیل از یکی که میگیرند قرار وضعیت این در زمانی ها شرکت نماد

 .باشند دارا را( شد خواهد اشاره ادامه در که) نماد
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 ممنوع: 

 اییبازگش معامالتی روز همان طی نماد) نیست معامله قابل سهم وضعیت این در

 (.شد خواهد

 متوقف:-ممنوع 

 هدنخوا انجام دستوری و معامله هیچ و نیست معامله قابل سهم وضعیت این در

 آن. شدن مجاز و نماد بازگشایی اطالعیه زمان تا شد

 معامالتی نماد توقف دالیل

 اطالعیه براساس سهام صاحبان عمومی مجامع برگزاری از قبل کاری روز یک (1

ناشران  اطالعات افشای رسمی سایت در ناشر توسط منتشره مجمع به دعوت

 سازمان. نزد شده ثبت( کدال)

 جهت شده پذیرفته ناشر مدیره هیأت جلسه برگزاری از قبل کاری روز یک (2

 در ناشر توسط منتشره اطالعیه براساس سرمایه تغییر خصوص در گیریتصمیم

 سازمان. نزد شده ثبت( کدال)ناشران اطالعات افشای رسمی سایت

 اهمیت با اطالعات ارسال از پس بالفاصله خودکار صورت به معامالتی نماد (3

 نزد شده ثبت کتهایشر اطالعات افشای اجرایی دستورالعمل 13 ماده موضوع

 :شودمی بازگشایی و متوقف زیر صورت به سازمان،

 جراییا دستورالعمل 13 ماده موضوع ”الف گروه“ در اهمیت با اطالعات اگر( الف

 صورت باشد در داشته قرار سازمان نزد شده ثبت شرکتهای اطالعات افشای

 ولینا در و شده متوقف خودکار طوربه معامالتی نماد بااهمیت، اطالعات افشای

 شد. خواهد بازگشایی بعد معامالتی جلسه

 یاجرای دستورالعمل 13 ماده موضوع ”ب گروه“ در اهمیت با اطالعات اگر( ب

 :باشد داشته قرار سازمان نزد شده ثبت شرکتهای اطالعات افشای
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 ارسال معامالتی جلسه پایان از قبل دقیقه 90 تا بااهمیت اطالعات که صورتی در 

 آن از بعد و متوقف دقیقه 60 مدت به خودکار، طوربه معامالتی نماد شود،

 شود.می بازگشایی

 ادنم معامالتی، جلسه پایانی دقیقه 90 در بااهمیت اطالعات افشای صورت در 

 واهدخ بازگشایی بعد معامالتی جلسه در و شده متوقف خودکار طور به معامالتی

 شد.

 نماد شود، منتشر بازار از خارج ساعت در اهمیت با اطالعات که صورتی در 

 .شد خواهد بازگشایی بعد معامالتی جلسه ابتدایی دقیقه 90 در معامالتی

 عادی دامنه در متوالی معامالتی روز 5 طی سهم پایانی قیمت که صورتی در (4

 موظف بورس باشد، داشته کاهش یا افزایش درصد 20 از بیش قیمت، نوسان

 در هدقیق 60 مدت به را معامالتی نماد فنی لحاظ از ممکن زمان اولین در است

 .نماید آغاز را معامالت انجام سپس و داشته نگه محفوظ مجاز وضعیت

 عادی دامنه در متوالی معامالتی روز 15 طی سهم پایانی قیمت صورتیکه در (5

 موظف بورس باشد، داشته کاهش یا افزایش درصد 50 از بیش قیمت، نوسان

 ناشر زا و کرده متوقف را معامالتی نماد فنی لحاظ از ممکن زمان اولین در است

 وزر 2حداکثر معامالتی نماد. نماید رسانی اطالع کنفرانس برگزاری درخواست

 دخواه بازگشایی نوسان دامنه محدودیت با معامالتی نماد توقف از پس کاری

 .شد

 40 مکرر، 39 ،38 مواد مطابق را شده پذیرفته شرکت سهام بورس، سازمان (6

 تعلیق تهران بهادار اوراق بورس در بهادار اوراق پذیرش دستورالعمل 41 و مکرر

 .مینماید پذیرش لغو یا

 و مرتب صورت به را خود مالی های صورت و اطالعات هستند ملزم بورسی های شرکت

 نکنند رعایت را الزام این شرکتی مدیران که صورتی در. کنند منتشر زمان ترین سریع در

 رفع و ارسال زمان تا و کند متوقف را مربوطه شرکت نماد است موظف بورس سازمان
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 صورتهای مورد در قانونی بازرس و حسابرس نظر اگر طرفی از. دهد ادامه را آن توقف ابهام

 معامالت صورتیکه در .میشود متوقف و تعلیق شرکت نماد شود اعالم ”مردود“ شرکت مالی

 تواندمی بورس باشد، قیمت دستکاری یا ینهائ اطالعات از استفاده به مظنون بهادار اوراق

 معامالتی نماد بازگشایی. نماید متوقف را بهادار اوراق معامالتی نماد عموم به اعالم ضمن

 .بود خواهد معامالتی روز یک حداکثر نوسان دامنه محدودیت با الزم، هایبررسی از پس

 معامالتی نماد بازگشایی

 هپذیرفت ناشر عادی عمومی مجمع تصمیمات افشای از پس کاری روز دو حداکثر (1

 حراج باشد، سود تقسیم یا مالی های صورت تصویب آن تصمیمات که شده

 نوسان. دامنه محدودیت بدون ناپیوسته

 موضوع که عادی عمومی مجمع تصمیمات افشای از پس کاری روز دو حداکثر (2

 .وسانن دامنه محدودیت با ناپیوسته حراج باشد، 1 مورد از غیر موارد سایر آن

 که ای العاده فوق عمومی مجمع تصمیمات افشای از پس کاری روز دو حداکثر (3

 ستهناپیو حراج نگردد، شده پذیرفته ناشر سرمایه تغییر به منجر آن تصمیمات

 نوسان. دامنه محدودیت با

 هیأت جلسه یا و عمومی مجمع تصمیمات افشای از پس کاری روز دو حداکثر (4

 .نوسان دامنه محدودیت بدون ناپیوسته حراج سرمایه، تغییر خصوص در مدیره

 با و خاص شرایط در ماده، این موضوع نمادهای بازگشایی جهت زمانی مواعد: 1نکته 

 .گردد اعمال تأخیر روزکاری دو با حداکثر تواندمی بورس مدیرعامل دستور

 اشرن مدیره هیأت جلسه یا العاده فوق عمومی مجمع جلسه در که مواردی در :دو نکته

 ویبتص جایزه سهام صدور محل از صرفا بیشتر یا درصد 200 میزان به سرمایه افزایش

 سهام نشد معامله قابل و سرمایه افزایش ثبت به منوط معامالتی نماد بازگشایی گردد،

 .میباشد جدید
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 زار،با ناظر های پیام بخش و در www.Tsetmc.com سایت در روز هر بازار نکته سه: ناظر

 سانیر اطالع آن دلیل ذکر با را باشند نماد بازگشایی و توقف مشمول که هایی شرکت

 .نمود خواهد
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 اصطالحات رایج بورسی

در این بخش به شرحی مختصر از برخی از اصطالحات 

نداده ایم  آنها را شرحبورسی میپردازیم که تا قبل از این 

 و دانستن معانی آنها در بازار مورد نیاز میباشد:

 نماد توقف

 بدون سهم و شود حذف مدتی برای متفاوت دالیل به نمادی در فروش و خرید امکان اگر

 علت به سهم عموما. است شده متوقف نماد میشود گفته اصطالحا بماند، باقی معامله

 یک برای که عواملی سایر و متوالی روز چند برای قیمت تغییر بیشترین مجامع، برگزاری

 .گردد متوقف تواند می است، اهمیت حائز نماد

 کل شاخص

 TEDPIX نام با نقدی بازده و قیمت شاخص همان یا بازدهی شاخص تهران بورس در

 آن از ها رسانه و اخبار در همیشه که است شاخصی همان شاخص این. میشود شناخته

 و بازار فعاالن بین در کل شاخص. میشود صحبت تهران بورس شاخص عنوان به

 عمومی سطح بیانگر شاخص این. هاستشاخص  پرکاربردترین از یکی گذارانسرمایه

 تغییرات دیگر عبارت به است، بورس در شده پذیرفته های شرکت سهام سود و قیمت

 تر ساده درک برای. است بورس در گذاران سرمایه بازدهی میانگین بیانگر کل شاخص

 مساوی تعداد به بورسی های شرکت تمام از شما که کنید فرض کل، شاخص مفهوم

 سبد بازدهی میزان با برابر بورس کل شاخص تغییرات صورت این در. کنید خریداری

 را ای سالیانه سودهای و سهام قیمت تغییرات کل شاخص واقع در. بود خواهد شما سهام

 .میکند محاسبه میکنند، پرداخت شما به ها شرکت که

 (Separately managed account) سبدگردانی

 سبد یک قالب در هادارایی  صحیح چیدمان پیداست، نامش از که همانطور سبدگردانی،

        از یک هر میزان و بوده گذار سرمایه به متعلق کامالً آن مالکیت که است مشخص

. میشود پایش و تعیین سبدگردان توسط دقت به نیز هاآن خرید و فروش زمان و هادارایی 
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 در اما دارد، قرن نیم از بیش قدمتی جهان در گذاران سرمایه به مالی خدمت این ارائه

 اخیرا مشترک، گذاریسرمایه های صندوق ایجاد تجربه از پس ایران نوپای بازار

 سبدگردانی تجربه نیز از اینپیش  تا هرچند ،است گرفته قرار توجه مورد «سبدگردانی»

 سبدگردانی. است داشته وجود تهران بورس در اخیر دهه یک در غیر رسمی طوربه

 تحلیلگران از تیمی همکاری با گذاریسرمایه  امر در خبره فرد آن طی که است فرآیندی

 سبدی گذار،سرمایه  هر سرمایه و پذیری ریسک سطح خصوصیات، اساسبر و ایحرفه

 صورتبه و داده تشکیل او برای طال سکه و مشارکت اوراق سهام، هایدارایی  از مناسب

 اثرگذار عوامل تغییر به توجه با همچنین، .میکند مدیریت اعمال و نظارت آن بر مستمر

 ارزش افزایش و سبد اهداف به رسیدن جهت در الزم تصمیمات گذاری،سرمایه  محیط بر

 .ودمیش اتخاذ مدیر طرف از آن

 (Portfolio) پرتفوی

 در واضحی کامال مفهوم اما است، پیچیده خیلی ظاهربه  و فرانسوی واژه یک پرتفوی

 دیگربیان  به. میشود گفته مالی های دارایی از سبدی یا مجموعه به و داشته بورس

 را آنها گذار سرمایه یک که هاستدارایی  سایر یا سهام از مناسب پرتفوی، ترکیبی

 ریسک کاهش سهام، سبد یا سهام پرتفوی تشکیل از هدف. است کرده خریداری

 یگرد سهام ضرر میتواند سهم یک سود ترتیب، بدین است؛ گذاریسرمایه غیرسیستماتیک

 وسیله به یا شده نگهداری گذارانسرمایه توسط مستقیم صورت به پرتفوی. کند جبران را

 ازدهب معادل پرتفوی در گذاریسرمایه  بازده. میشود مدیریت ایحرفه  هایسبدگردان 

 غیرسیستماتیک ریسک کاهش دلیلبه پرتفوی ریسک اما بود خواهد پرتفوی آن متوسط

 .است سبد داخل سهام ریسک متوسط از کمتر موارد غالب در

 گاوی بازار

. میگیرد صورت ندرتبه  عرضه و است زیاد بسیار تقاضا( Bull market) گاوی بازار در

 جدید سهام خرید به اقدام بازار، رشد به رو آینده به امید با گذاران سرمایه دیگر،عبارت به

 میشود گفته ایدوره  به گاوی بازار. ندارند فروش برای تمایلی نیز فروشندگان و میکنند

سرمایه  اعتماد بینی، خوش گاوی، بازار اصلی ویژگی. است افزایش حال در ها قیمت که
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. دارد قرار خرسی بازار مقابل در گاوی بازار. است افزایشی روند ادامه انتظار و گذاران

 گاوی بازار شروع. هستند زمانهم تجاری هایچرخه  با معموالً خرسی و گاوی بازارهای

 اقتصادی وضعیت درباره عمومی عقاید زیرا است، اقتصادی گشایش دهندهنشان معموالً

 شروع اقتصادی رکود از قبل خرسی بازارهای همچنین. میدهد تغییر را سهام قیمت آینده،

 هایی نمونه گذاری سرمایه های شرکت و مشترک گذاریسرمایه هایصندوق .میشوند

 مهمترین ها آن گذاری قیمت برای و میکنند گذاری سرمایه پرتفوی صورت به که هستند

 .هاست شرکت این پرتفوی خالص ارزش عامل

 خرسی بازار

 و یافتهکاهش  بهادار اوراق قیمت آن در که است موقعیتی( Bear market) خرسی بازار

 خرسی، بازار در دیگربیان به . میشود بدبینی و ترس به تبدیل گذارانسرمایه  بینیخوش 

 خرید منظوربه  گذاران سرمایه برای رمقی امر همین و است حاکم بازار بر منفی جوی

 اصالح شود، گرفته اشتباه هاقیمت  اصالح با نباید خرسی بازار. نمیگذارد باقی جدید سهام

 رمایهس قیمت اصالح در. میکشد طول ماه دو از کمتر و دارد مدتکوتاه  روند ها قیمت

 خرسی بازار در که درحالی بخرند، را سهام کرده پیدا ورود نقطه یک میتوانند گذاران

 .ندارد وجود ورود نقطه

 (Stock Brokerage Firm) کارگزاری شرکت

 صورت آنها طریق از سهام فروش و خرید که هستند معامالتی هایبنگاه  ها کارگزاری

 بیان به .هستند خریدار و فروشنده االختیار تام وکیل آنها فروش و خرید این در. میگیرد

 که همانطور. میشوند محسوب بورس سازمان و سهامداران بین واسطه ها کارگزاری دیگر،

 امور انجام برای میکنیم، مراجعه بانک به پولی های دارایی به مربوط امور انجام برای

 ها کارگزاری.کنیم مراجعه کارگزاری شرکت یک به داریم نیاز خود سهام دارایی به مربوط

. میشوند انتخاب خاص شرایط با آزمون توسط و کرده عمل بورس سازمان ضوابط طبق

 به نیاز کارگزاران انرژی، و کاال بهادار، اوراق بورس های زمینه از یک هر در فعالیت برای

 سهام، معامالت خدمات بر عالوه کارگزاران .دارند را بورس سازمان از مربوطه مجوز اخذ

 به را آموزش و مشاوره سبدگردانی، گذاری، سرمایه صندوق همچون دیگری خدمات
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 که میکنند فعالیت ایران در بورس کارگزاری شرکت 107 حدود. میدهند ارائه سهامداران

 www.seo.ir آدرس به بورس سازمان سایت در توان می را آنها تماس اطالعات و اسامی

 .یافت

 مارجین یا سود حاشیه

 بتنس از یکی و خالص فروش به مالیات کسر از پس سود نسبت از عبارتست سود حاشیه

 اشیهح اندازه به فروش هر ازای به شرکت ساده زبان به. میشود محسوب مهم مالی های

 سود صورت در مندرج اطالعات براساس میتوان را سود حاشیه .میکند دریافت سود سود،

 هک است افرادی برای مهم های شاخص از یکی سود حاشیه .نمود محاسبه شرکت زیان و

 وارن. ازندمیپرد سرمایه بازار در فعالیت به سهامداری اصطالحاً یا بلند مدت دیدگاه با

 را درصد 20 باالی سود حاشیه متوالی سال چندین که هایی شرکت است معتقد بافت

 خریداری زشار آنها سهام و برخوردارند ماندگار رقابتی مزیت چند یا یک از میکنند ایجاد

 .دارد را بلندمدت در نگهداری و

 (Stop Loss) ضرر حد و( Take Profit) سود حد

            عالیتف مدت میان بعضاً و مدت کوتاه دیدگاه با مالی بازارهای در که گرانی معامله

 ستفادها ضرر حد و سود حد از عمدتاً معامالت، از خود خروج زمان تعیین برای میکنند

 مالی ارهایباز در فروش و خرید به تکنیکال تحلیل اساس بر عموماً که افراد این .میکنند

 را هایی محدوده خود زیان و سود میزان برای اغلب میکنند، اقدام … و ارز سهام، مانند

 .میکنند تعیین

 یدارای قیمت رسیدن با نظر مورد گر معامله که است قیمتی هدف معنای به سود حد

 از دارایی شفرو با و نموده سود شناسایی مقدار، آن به خود( بهادار اوراق سایر یا سهام)

 انجام ودس کاهش از جلوگیری هدف با معامله، از خروج حالت این در .میشود خارج معامله

 . میشود

 عاملهم از خروج حالت این در که تفاوت این با است، سود حد مشابه نیز ضرر حد تعریف

 .میشود انجام زیان افزایش از جلوگیری هدف با
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 یلیتحل نتایج براساس او. است خریده تومان 200 قیمت در را سهامی شخصی کنیم فرض

 یمتصم ،(است تکنیکال تحلیل جنس از عموماً که) داده انجام سهام این روی بر که

 خود هامس( تومان 220 مثالً) انتظار مورد قیمتی سقف اولین به قیمت رسیدن با گیردمی

 او یزن یابد کاهش تومان 180 به سهام قیمت که صورتی در همچنین .برساند فروش به را

 180 او ضرر حد و 220 فرد این سود حد حالت این در. فروخت خواهد را خود سهام

 .بود خواهد تومان

 یحصح تعیین. میروند شمار به معامالتی سیستم یک مهم اجزای از ضرر حد و سود حد

 گران عاملهم اکثر .دارد نیاز تکنیکال تحلیل دانش و بازار با کافی آشنایی به حدود این

 رفتن نبی از جلوی تا میکنند استفاده زیان حد و سود حد از خود معامالت در ای حرفه

 عاملهم از برخی چند هر. کنند مدیریت بهتر را خود های سود و بگیرند را خود سرمایه

 تعیین به یاعتقاد میکنند، سهام خرید به اقدام مدت بلند و سهامداری دیدگاه با که گران

 .ندارند حدود این

 ناظر کارگزار

 معامالتی نمادهای از یک هر در سهامداران دارایی معامالت، جدید سامانه اندازی راه با

 سهامداران، سپ آن از و میشود گفته ناظر کارگزار آن به که گرفت قرار کارگزار یک نظر زیر

 نماد آن رد خود ناظر کارگزاری طریق از صرفاً معامالتی نماد هر در را خود سهام دارایی

 از هریک هب مراجعه با میتوانند سهامداران هرچند. برسانند فروش به میتوانند معامالتی

 .نمایند اقدام سهام خرید به نسبت کارگزاران

 نماد رد و ناظر کارگزار یک نظر زیر معامالتی نماد یک در سهامدار دارایی است ممکن

 معامالتی هسامان اندازی راه زمان در. باشد دیگری ناظر کارگزار نظر زیر دیگر معامالتی

 اوراق ورسب در مختلف کارگزاران با سهامدار فعالیت سوابق اساس بر ناظر کارگزار جدید،

 در معامالتی، نماد هر در خود ناظر کارگزار از آگاهی برای سهامداران .گردید تعیین بهادار

 :نماید اقدام زیر هایروش از یکی به میتوانند جدید معامالتی سامانه اندازیراه  زمان



100 | P a g e 

 

 مشاهده» قسمت سهامداران به الکترونیکی های سرویس بخش به مراجعه 

 و بهادار اوراق مرکزی گذاریسپرده شرکت اینترنتی سایت در «ناظر کارگزار

 هارائ با حقیقی سهامداران . www.csdiran.com اینترنتی نشانی به وجوه تسویه

 توانندمی سامانه، این به سهامداری کد ارائه با حقوقی سهامداران و ملی شماره

 را خود ناظر کارگزار دارند، سهام آن در که معامالتی نمادهای از یک هر در

 یا یک در خود ناظر کارگزار تغییر جهت میتوانند سهامداران .نمایند مشاهده

  :نمایند اقدام زیر های روش یکی به سهم چند

 هوجو تسویه و بهادار اوراق مرکزی گذاری سپرده شرکت به حضوری مراجعه (1

 ملی کارت و شناسنامه تصویر و اصل ارائه و

 رسمی اسناد دفاتر از امضاء گواهی اخذ و غیرحضوری درخواست تکمیل (2

 نشانی به گذاری سپرده شرکت سایت از درخواست این فرم)

www.csdiran.com پست طریق از آن ارسال و( است دریافت قابل 

 و بهادار اوراق مرکزی گذاری سپرده شرکت مرکزی دفتر به آن سفارشی

 .وجوه تسویه

 عنوان به معامالتی نماد آن در دارند تمایل که کارگزاری دفاتر از یکی به مراجعه 

 اصل ارائه همراه به ناظر کارگزار تغییر فرم تکمیل و نمایند فعالیت ناظر کارگزار

 .قبلی کارگزاری هرم به ممهور سهام برگه

 مقاومتی سقف و حمایتی کف

 باشد یا اندازه به تقاضا نیروی قدرت میرود انتظار که است قیمت از سطحی حمایتی کف

 روند که است جایی حمایت ساده، بیان به. نماید جلوگیری قیمت ها بیشتر کاهش از که

 اصیخ جذابیت از خریداران برای سطح این .میشود متوقف آنجا در احتماال قیمت کاهش

 ینا که هستیم رویرو تقاضا افزایش با سطح این به قیمت رسیدن با و است برخوردار

 بر تقاضا میزان سطوح این در واقع در. میشود قیمت ها افزایش موجب تقاضا افزایش

 .میکند غلبه آن بر و یافته فزونی عرضه میزان
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 یا اندازه به عرضه نیروی قدرت میرود انتظار که است قیمت از سطحی مقاومتی سقف

 که ستا جایی مقاومت ساده بیان به. نماید جلوگیری هاقیمت بیشتر افزایش از که باشد

 جذابیت زا فروشندگان برای سطح این .میشود متوقف آنجا در احتماالً قیمت افزایش روند

 ییشناسا قصد که گرانی معامله سطح این به قیمت رسیدن با و بوده برخوردار خاصی

 بر رضهع میزان سطوح این در واقع در .میکنند شدید عرضه به اقدام عموماً دارند، سود

 .میشود صعودی موج چرخش و قیمت کاهش موجب امر همین و یافته افزایش تقاضا

 ریبسیا و است تکنیکال تحلیل مهم مباحث از یکی مقاومتی و حمایتی سطوح شناسایی

 فروش و کف در خرید) اساس این بر را خود معامالتی سیستم مدتی، کوتاه گرانمعامله از

 .میکنند طراحی( سقف در

 شارپی حرکت

 یک رد آن قیمت و سهم یک ذاتی ارزش بین تفاوت مبنای بر بورس بازار نوسانات اساس

 پیرامون فمختل اخبار و اتفاقات به بسته میتواند سهم واقعی ارزش .است خاص زمانی برهه

 رکت،ش سودآوری در تغییر با و شود تغییر دستخوش آن به وابسته صنعت یا مذکور شرکت

 حرکت از ای مجموعه« spike» یا شارپی حرکت. میشود نوسان دچار نیز سهم قیمت

 زمانی ازهب یک در و بزرگ تقریبا مقیاسی با که است بازار در قیمت نزولی یا صعودی های

 نیناگها و بزرگ نسبت به حرکت یک شارپی حرکتبه طور خالصه  .میگیرد صورت کوتاه

 .افتد می اتفاق کوتاه زمانی مدت در که است صعودی یا نزولی صورت به

 (Trend) روند

 مسیر یک در پیوسته صورت به نرخ تغییرات که میگردد تشکیل زمانی Trend یا روند

 و دیصعو را روند این باشد صعودی و افزایش حال در مسیر آن که زمانی. گردد انجام

 صعودی درون در. میگویند نزولی را روند این باشد نزولی و کاهشی مسیر آن که درصورتی

 .اریمد تر پایین های سقف و ها کف نزولی روند در و باالتر های سقف و ها کف دارای
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 (Target) هدف

Target و میخرید تومان 200 قیمت در را سهامی شما مثال بطور است هدف معنای به 

 دفه شود می تومان 300 این. رسید خواهد تومان 300 قیمت به که میکنید بینی پیش

 .شما تارگت یا قیمتی

 (Order) دستور

Order میباشد فروش یا خرید برای مشتری دستور. 

 (Pullback) پولبک

 سطح به قیمت برگشت به( میباشد عقب به برگشت معنی به لغت در) Pullback پولبک

 خط اگر مثال طور به میشود گفته حرکت ادامه برای گرفتن قدرت منظور به قبلی مهم

 ودخ اصالحی حرکت در روند خط از شدن دور کمی مقدار از بعد قیمت و بشکند روندی

 .میشود گفته پولبک آن به برگردد و بزند سری روندش خط به

 قیمت اصالح

    صعود یا نزول همیشه سهم این ولی است نزول یا صعود حال در سهمی یعنی اصالح

 مدهآ 150 به 200 قیمت از سهم مثال.  میدهد انجام اصالح یک کار وسط بلکه نمیکند

 زولن دوباره بعد میکند، رشد 170 تا و میگیرد شکل آن نمودار در مثبت موج یک بعد

 یگرد طرف از.  دارد نام نزولی روند در سهم اصالح 170 به 150 از سهم افت و کرده

 وانیر جو خاطر به و رسیده تومان 300 به تومان 200 از مثال است، رشد حال در سهمی

        احتیاستر بود نخواهند شارپ صعود ها موقع هیچ معموال اینکه و ها مقاومت و بازار

 گفته ودصع در اصالح حالت این به که آید می پایین تومان 250 قیمت تا مثال و کند می

 .میشود

 لیست واچ

 برای گذار سرمایه یک که است سرمایه بازار نمادهای از فهرستی لیست، واچ یا دیدبان

 بنابراین .است گرفته نظر تحت را آنها ها، سهم این به ورود جهت مناسب زمان رسیدن
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 برای عالی بسیار گزینه یک آینده در است ممکن گذار سرمایه هر لیست واچ داخل سهام

 .باشد وی گذاری سرمایه

 سرخطی سفارش

 ات میشود گذاشته فروش یا خرید صف در معامالت شروع ساعت راس در که سفارشی به

 ساده انزب به .میگویند زدن سرخطی اصطالحا باشید داشته بهتری جایگاه صف در بتوانید

 رشسفا گر معامله که میباشد بورس در معامله از روشی سرخطی سفارش یا زدن سرخطی

 .میکند ارسال و ثبت بازار کاری ساعت آغاز لحظه اولین در صبح 8:30 ساعت راس را خود
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 بورس در روانشناسی

 ضروری و مهم ای اندازه به بورس در روانشناسی

 کسب برای ایحرفه گذاران سرمایه تمامی که است

 .میکنند صرف را زیادی زمان مهارت، این

 مدعا این بر اثباتی عنوان به و است برخوردار باالیی بسیار اهمیت از بورس در روانشناسی

 هستند، آشنا بورس روانشناسی با که افرادی شده، انجام های بررسی طبق که گفت باید

 اصلی هدف گفت میتوان واقع در. میدانند خود وظایف از را مهارت افزایش و یادگیری

 شرایط در خود کردن کنترل برای درونی آرامش یک به رسیدن بورس، در روانشناسی

 فعالیت و بورس به ورود هنگام در افراد اغلب که اشتباهاتی با شدن آشنا با. است سخت

 اشتباهات این از برخی. کرد جلوگیری هاآن  وقوع از درصد 95 تا توانمی دارند، آن در

 :اندشده بیان ادامه در

 کردن اشتباه از ترس 

 پول دادن دست از ترس 

 گذاریسرمایه از ترس 

 احساسات کنترل عدم 

 منطق بدون و هیجانی تصمیم 

 هیجانی گیریتصمیم عدم و احساسات کنترل

 تصمیم گرفتن و احساسات کنترل بورس، در روانشناسی در نکات ترین اصلی از یکی

 هر در که کنند سعی همواره که شودمی توصیه افراد به. است سخت شرایط در منطقی

 کنترل را خود احساسات است، شده مواجه ضرر با ها آن سهم که مواقعی حتی زمانی،

 چند هر که داشت نظر در باید نیز را نکته این. باشند داشته کمتری اشتباهات تا کنند

 خود این نهایت در اما گرفت، مشاوره سهم خرید و گذاریسرمایه  برای دیگران از توانمی
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 محسوب  سهم خرید و گذاری سرمایه در پیوسته وقوع به زیان و سود مسئول که است فرد

 .شودمی

 زیان و سود حد تعیین و نظم ریزی،برنامه

 خود عمل و کار در که هستند ترموفق  بورس  ویژه به و گذاریسرمایه  در افراد برخی

 با و میگیرند نظر در را قوانینی خود ستد و داد انجام برای یعنی دارند، انضباط و نظم

 و نظم شود، پریشان عاطفی تحریکات با فردی اگر مثال. میکنند عمل ها، آن به توجه

. شود بیشتر او ضرر درصد که میشود باعث موضوع همین و داده دست از را خود انضباط

 انجام را خاصی ریزیبرنامه سهام، معامله از قبل حتما که شودمی توصیه افراد به بنابراین

 را خود زیان و سود حد قبل از میتوانند افراد منظور، بدین. کنند عمل آن طبق و دهند

 خرید از پس گذار سرمایه که میشود تعیین هدف این با زیان و سود حد. کنند تعیین

. شود خارج بازار از زمان همان در شده، بینی پیش ضرر و سود به رسیدن صورت در سهم،

 را آنها بورس به ورود ضمن باید افراد ریزی،برنامه  زمینه در که مهمی نکات جمله از

 .است شده ارائه ادامه در بدانند،

 گذاریسرمایه پرتفوی یا سهام سبد تشکیل 

 کاغذ روی دقیق را به صورت آن باید که هدفمند استراتژی و طرح داشتن 

 .کرد ریزیبرنامه آن طبق و یادداشت

 هدفمند. استراتژی و  طرح تدوین ضمن کلیدی، هایپرسش  به دادن پاسخ 

 چیست؟ گذاریسرمایه از او هدف که دهد پاسخ هاپرسش  این به باید فرد مثال،

 کلی هدف همچنین، است؟ گرفته نظر در آن برای را زمانی مدت چه اینکه یا

 .کند مشخص را گذاریسرمایه پرتفوی از خود

 نگرکل نگاه و هوش تقویت

 عمل ترراحت  دارند، کار و سر اعداد با که مسائلی کردن حل برای باهوش هایانسان 

 را نکته این البته. هستند ترموفق  بسیار میدهند، انجام که هاییبینی  پیش با و میکنند
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 و نباشند کافی ارقام و اعداد است ممکن مواقع، از برخی در که داشت نظر در باید نیز

 گرانی معامله. باشد نیز دیگری گوناگون پارامترهای گرفتن نظر در به نیاز سود، کسب برای

 خوبی به فردی و تکنیکی هایمهارت  از بتوانند که هستند موفق سهام و بورس بازار در

 .ببرند را استفاده نهایت هاآن از و کنند استفاده

 نفس به اعتماد حفظ

 هک است این میشود، توصیه افراد به بورس در روانشناسی در که مهمی نکات از یکی

 بسنجند را هاآن کنند سعی و بگیرند جدی را احتماالت ببرند، باال را خود نفس به اعتماد

 به. کنند کسب را ممکن نتیجه بهترین بورس، در گذاریسرمایه انجام ضمن بتوانند تا

 با و ردهک عمل خود های دانسته طبق سهام، و بورس بازار در اگر که میشود توصیه افراد

 نباشند دیگران تایید منتظر شدند، سودده سهم یک متوجه موجود، های تحلیل از استفاده

 .شوند بازار وارد باال نفس به اعتماد با که کنند سعی و

 مطمئن خود یلتحل از فرد اگر و شود انجام بازار تحلیل و بررسی از پس باید کار این البته

 وریط باید گذاری سرمایه مبلغ. کند گذاریسرمایه  را تریکم  مبلغ تواندمی نیست،

 برخورد یمنطق آن با و کرده کنترل را خود بتواند داد، دست از را آن فرد اگر که باشد

      افراد از تواندمی دارد، تردید سهم یک فروش یا و خرید برای گذار سرمایه اگر. کند

 او خود نهایی گیرندهتصمیم  که کند فراموش را این نباید اما ،بگیرد مشاوره ایحرفه 

 کی خرید یا گذاری سرمایه ضمن پیوسته وقوع به زیان یا سود مسئول دیگران و است

 .نیستند خاص سهم

 مثبت رویکرد

 درک به غلبه توانایی بیشتر دارند، بورس در روانشناسی حیطه در باالیی مهارت که افرادی

 ابزارهایی از بتوانند آنکه برای افراد متخصصان، گفته به. دارند را خود احساسات یا درونی

 باید باشند، نداشته بازار به ورود از ترسی و کنند استفاده درستی به دارند اختیار در که

 حس ایجاد و مهارت افزایش برای زیادی بسیار های راه. کنند اعتماد خود درونی حس به

 روز با را خود موفقیت روز هر توانمی مثال. دارد وجود فردی مهارت ارتقاء برای مثبت
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 البته. است برخوردار سزایی به اهمیت از بورس روانشناسی در کار این ،کرد مقایسه قبل

 از دست و نشود ناامید فرد شکست، با مواجهه صورت در تا بود هم اندیش مثبت باید

 .دهد ادامه قبل از قدرتمندتر مهارت، افزایش با و برندارد تالش

 شک و تردید

 امسه و بورس بازار سمت که میشود توصیه هستند تردید و شک در مدام که کسانی به

 دقیق طور به را ها آن و کرد متوقف را بازار اتفاقات نمیتوان هرگز که بدانند باید زیرا نروند

 بررسی وردم را بازار روند حدودی تا میتوان مهارت افزایش با صرفا بلکه کرد، بینیپیش 

 افراد با رتمشو تالش، با موفق گران معامله واقع، در. شد آگاه آن تغییرات از و قرارداد

 عیس و نندمیک مدیریت خوبی به را خود تردید و شک صبر، و ریزیبرنامه  ای،حرفه 

 قدرتمندتر بعدی، هایگذاری  سرمایه در و بگیرند درس هازیان  و اتفاقات از تا دارند

 .کنند عمل

 فکری استقالل

 زیاد هک افرادی که است این میشود بیان بورس در روانشناسی در که مهمی نکات از یکی

 افرادی لیو میشوند؛ هم زیادی اشتباهات دچار زمان طول در میکنند، الگوبرداری بقیه از

 فردی به منحصر و مستقل تفکر قطعا میروند، پیش خود های دانسته و روانشناسی با که

 نین،همچ. کنند کسب توجهی قابل بسیار هایموفقیت  میتوانند طریق، این از و دارند

 از یکی ضوعمو این که دارند نیاز فردی مهارت افزایش به عوامل دیگر از بیشتر افراد این

 .است بورس در موفقیت برای اول هایقدم

 تدبیر با ناامیدی از پیشگیری

 بورس در روانشناسی کمک با فرد یعنی کم، سرمایه با بورس در گذاری سرمایه شروع

 بازخورد بهترین تا شوید بازار وارد ایسرمایه  چه با و زمانی چه دقیقا دارد قصد که بداند

 بازار وارد باال مبالغ با فرد اگر که داشت نظر در باید نیز را نکته این البته. باشد داشته را

 و دارد باالیی استرس و ریسک روش این اما. کند کسب خوبی بسیار سود تواندمی شود،

 .کرد کنترل را احساسات و عواطف خوبی به باید کار این برای
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 زیان و شکست پذیرش

 نند،ک تقویت خود در باید میپردازند فعالیت به بورس در که افرادی که دیگری روحیه

 دافرا تا میشود باعث که مواردی از یکی. است رفتهازدست های فرصت پذیرش روحیه

. است ها فرصت دادن دست از ترس بگیرند، هیجانی تصمیم و کنند برخورد احساسی

 یدرصد صد سود از کس هیچ بورس در که داشت توجه نیز نکته این به باید همچنین،

 تصمیم مشآرا در توانندمی افراد موضوعات، این پذیرش کمک با بنابراین. نیست برخوردار

 به و کنندن نا امید را خود اند،نداده  انجام که کاری برای خود سرزنش با و کنند گیری

 هایموقعیت  شناسایی با و شوند آماده بعدی هایفرصت  برای خود، سرزنش جای

 .دهند افزایش را خود سرمایه مناسب،

 بندیجمع

 تسلط بر عالوه میرسند، ای العادهفوق  درآمدهای به و میشوند موفق بورس در که افرادی

 را خود تا بینندمی  فراوانی بسیار هایآموزش  بازار، روند بینی پیش و بررسی برای باال

 وقتهیچ  ای،حرفه  گذاران سرمایه و گران معامله. کنند ماهر و باتجربه فرد یک به تبدیل

 ند.کن اضافه خود هایمهارت  به روز هر تا میکنند سعی و کشندنمی یادگیری از دست

 پیش هچنانک. کنند عمل بیشتری دقت با سهام خرید برای تا میشود باعث کار این قطعا

 این هک فردی زیرا ود؛یشم محسوب بورس در مهارت یک روانشناسی شد، بیان نیز این از

 با کوتاهی، زمان مدت از پس و کند فعالیت بازار این در نمیتواند باشد، نداشته را مهارت

. شود روان بهداشت در مشکالتی دچار است ممکن یا و میکند خداحافظی بورس دنیای

 :ودمیش بررسی معمولی فرد یک با موفق گذارسرمایه یک تفاوت ادامه در مثال، برای

 تصمیم و احساسات کنترل با اما ند،میک ضرر مواقع از برخی در قطعا :موفق گذارسرمایه

 به هیکوتا بسیار زمان مدت در حتی بلکه میکند، جبران را خود زیان تنها نه منطقی،

 هیجانی تصمیم و نمیشود ناامید شکست یک با زیرا. میکند پیدا دست خوبی سود

 .نمیگیرد
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 ،شکست جبران برای و میخورد شکست میشود، سهام و بورس بازار وارد :معمولی فرد

 بدون ،خرید این که آنجایی از کند؛ خریداری را دیگر سهام یک سرعت به تا میکند سعی

 بین از عثبا رفتار این نهایت، در و میشود مواجه شکست با هم باز بوده، تحلیل و بررسی

 .میشود او سرمایه رفتن

 برای را یزمان تکنیکی، های مهارت یادگیری بر عالوه بورس، دنیای به ورود از قبل حتما

 خوبی سود العاده،فوق بازار این از بتوانید تا دهید تخصیص بورس در روانشناسی آموزش

 .کنید دریافت
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 سخن پایانی

بورس ایران محکوم به صعود و پیشرفت است و توصیه 

میشود شما با صبوری و مطالعه به این بازار جذاب وارد 

شوید اما به آفت آن یعنی دید کوتاه مدت و کسب سود 

 روزانه دچار نشوید!

سود در دراز مدت برای شما باشد. سعی کنید نماد بورس میتواند بهترین مسیر کسب 

های ارزشمند را شناسایی و به دید حداقل میان مدت روی آنها سرمایه گذاری کنید تا 

ریسک کار خود را پایین آورده و سودی بیشتر از سپرده های بانکی و حتی دالر و طال 

 عاید خود سازید.

طالعه د به دید دراز مدت ورود کرده و مباز هم توصیه می شود که در این رالی کسب سو

 خود سازید. و رشد فردی را سر لوحه حرکت

پس از این مرحله توصیه می شود اگر مایل به حضور حرفه ای در این بازار هستید و مایل 

به وقت گذاشتن برای آن میباشید در دوره های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شرکت 

از ابزار های تحلیلی موجود، نماد های مورد عالقه تان را تحلیل  نموده تا بتوانید با استفاده

 و بررسی نمائید.

 فل نشوید.ااز کمک از روی آگاهی و دانش به هموطنان خود غ

 امیدوارم در این بازار جذاب موفق و پر سود باشید.
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 درباره گردآورنده

مخاطب گرامی سالم. من مجتبی عرب زاده هستم. 

ارشد مدیریت بازرگانی و کوچ حرفه ای فروش کارشناس 

 و بازاریابی.

 مشاور فروش، تیم تشکیل فروش، مدیریت نقش درمن  

 من به که افرادی بیشتر. میکنم همکاری کارهاو کسب با برندینگ مشاور و بازاریابی

 در و هستند مشکل دچار برندینگ یا بازاریابی تبلیغات، اجرای زمینه در میکنند، مراجعه

 فروش نیروهای آموزش با ام توانسته من. ندارند کردن ریسک برای جایی آشفته، بازار این

اضافه  هزینه هیچ صرف بدون ها، شرکت فروش های سیستم سازی بهینه با همچنین و

 را تبلیغات به نیاز و برده موجود وضعیت از باالتر بسیار را فروش راندمان ،و غیر منطقی

 معرفی بازاریابی، برنامه اصولی و صحیح طراحی با ام توانسته همچنین. دهم کاهش آنها در

 تفاوت...  و برند قدرت افزایش فروش، های فعالیت رساندن حداقل به محصول، صحیح

اگر مایل به ایجاد ارتباط با من .  کنم ایجاد قرارداد تحت های شرکت برای را بزرگی

 مسیرهای زیر اقدام نمائید: طریق ازهستید می توانید 

 

 

 


