
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 فرهنگ اصطالحات بورس

 ها، مفاهیم و اصطالحات بورسیمعرفی واژه
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 پیشگفتار

ای باید با مفاهیم اصطالحات خاص آن هر بازاری ادبیات مخصوص به خود را دارد و برای فعالیت در هر حوزه

این بازار اصطالحات خاصی دارد که با شود. دیده می ترپررنگحوزه آشنا باشیم. در مورد بورس این مسئله 

و در نهایت، عملکرد خود را به  های مختلف داشته باشیدتوانید درک بهتری از تحلیلها میشناخت آن

 گر بهبود ببخشید.نوان یک معاملهع

ها توانسته است افراد بسیاری را به خود جذب کند. از بازار بورس مزایای بسیاری دارد و با همین ویژگی

های مالیاتی و ... اشاره کرد. توان به شفافیت، قابلیت نقدشوندگی باال، معافیتهای این بازار میجمله مزیت

گذاری در آن نیز افزایش د و تمایل به سرمایهشوشناخت افراد جامعه نسبت به این بازار روز به روز بیشتر می

ه به نفع هم بیابد. فعالیت در بورس، به شرطی که آگاهانه و با تکیه بر دانش و تجربه انجام گیرد، می

گذارانی که دانش کمتری کند. البته که فعالیت سرمایهگذاران است و هم به اقتصاد مولد کمک میسرمایه

 نیز بازاربه تعادل خواهد شد و ها برای شخص آنمنجر به زیان دهند نشان می دارند و رفتارهای هیجانی

 تنها راهکار برای پیشگیری از چنین شرایطی، آموزش است. رساند. آسیب می

های حضوری یا توانید دریافت کنید. شرکت در کالسهای مختلفی میخدمات آموزش بورس را به شکل

وجود دارند که نیز ها، مقاالت و ویدئوهای آموزشی بسیاری اما کتاب آنالین شاید بهترین گزینه باشد

ای از اصطالحات بورسی را گرد در این کتاب مجموعهگذاران را افزایش دهند. توانند دانش بورسی سرمایهمی

ایید و توانید از این مجموعه به عنوان یک مرجع استفاده کنید. مقاالت بآشگاه را مطالعه بفرمایم. میآورده

 به فرهنگ اصطالحات بورس مراجعه کنید. هر گاه در مورد واژه یا اصطالحی دچار ابهام شدید 
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 الف

 آربیتراژ

گران از تفاوت قیمت میان دو یا چند بازار ( به فرایندی اشاره دارد که در آن معاملهArbitrageآربیتراژ )

های متفاوت داشته افتد که یک کاالی مشابه در دو بازار قیمتبرند. این مسئله زمانی اتفاق میسود می

یگر با قیمت بیشتر خرد و در بازار دگر جنس را از یک بازار با قیمت پایین میباشد. در این صورت، معامله

فروشد. سرعت در آربیتراژ اهمیت بسیاری دارد. تالش بر این است که این معامالت همزمان انجام شوند می

 شود. تا میزان ریسک نیز پایین بیاید. آربیتراژ در طول زمان به تعادل قیمت در بازارها منجر می

 ارزش اسمی

بر تعداد  وشته شده و برابر است با سرمایه شرکت تقسیمارزش اسمی سهام قیمتی است که روی برگه سهم ن

ریال است. زمانی که شرکت برای اولین بار سهام خود را  ۱۰۰۰شده. مبلغ ارزش اسمی در ایران سهام منتشر

 فروشد.عرضه می کند. به قیمت )ارزش( اسمی آن را می

 گذاریهای سرمایهتفوی بورسی شرکتارزش پور

های  گذاری عبارت است از ارزش روز و بازاری سهام شرکتهای سرمایهرکتارزش پورتفوی بورسی ش

سی یک شرکت تعداد سهام گذاری. برای محاسبه ارزش پورتفوی بوربورسی تحت تملک یک شرکت سرمایه

ش روز شود. بیشتر بودن ارزش پورتفوی بورسی از ارزدر قیمت بازار انتهای دوره آن ضرب می تحت تملک،

گذاری طی روزهای آتی خواهد دهنده قابلیت رشد قیمت سهام شرکت سرمایهم مورد نظر، نشانبازار سها

 بود.

 ارزش خالص سهام

 گویند.ارزش خالص سهام می ت سهم پس از کسر کارمزد از آن راحاصل ضرب تعداد سهام در آخرین قیم
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 ارزش خرید سبد سهام

ارزش خرید سبد سهام عبارت است از حاصل ضرب هر سهم در قیمت خریداری شده آن به اضافه مبلغ 

کنیم. شده و سپس حاصل نمادها را با هم جمع میکارمزد. این عدد برای هر نماد به صورت جداگانه محاسبه

 شود.به این صورت ارزش خرید سبد سهام تعیین می

 ارزش خرید سهام

 .شده آن به اضافه مبلغ کارمزداریعبارت است از حاصل ضرب هر سهم در قیمت خریدارزش خرید سهام 

  (NAVارزش خالص دارایی )

NAV  مخفف کلمهNet Asset Value واقع  و به معنای ارزش خالص دارایی است. درNAV دهنده نشان

ری استانداردشده گذاری است. این شاخص معیایا صندوق سرمایههای یک شرکت خالص ارزش دارایی کل

گذاری های سرمایهها و صندوقمنظور انجام مقایسه عملکرد شرکتتوان از آن بهشود که میقلمداد می

های خالص، شاخصی در بورس اوراق بهادار است که برای دیگر ارزش دارایی عبارت استفاده کرد. به

 شود.گذاری، استفاده میای سرمایههها و صندوقهای شرکتیابی و برآورد ارزش ذاتی داراییارزش

های دهد و بر اساس کل داراییارزش خالص دارایی، ارزش خالص یک صندوق یا شرکت را نشان می

های آن ها منهای کل بدهیشود. بدین ترتیب که ارزش کل داراییهای آن محاسبه میمجموعه و کل بدهی

 آن مجموعه. NAVها یا مجموعه، برابر است با ارزش خالص دارایی

NAV هاارزش کل دارایی –ها = بدهی 

 (NAVPSارزش خالص دارایی به ازای هر سهم )

گذاری، باید خالص ارزش دارایی به ازای هر سهم یابی هر واحد صندوق یا سهام شرکت سرمایهارزش برای

(Net Asset Value Per Share:را محاسبه کنیم که برابر است با ) 
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 ارزش ذاتی سهام

( بر اساس دو عامل قدرت سودآوری و کیفیت کسب Intrinsic valueارزش ذاتی سهام یا ارزش بنیادی )

های مالی شرکت، میزان قدرت سودآوری آن را گران با بررسی صورتشود. تحلیلسود سنجیده می

ت کارکنان، مداری، کسب رضایکنند. کیفیت کسب سود نیز با بررسی مواردی مانند مشتریگیری میاندازه

. ارزش ذاتی سهام لزوما با ارزش بازاری آن یکسان نیست و ممکن شودنسبی، رقابت و ... انجام می ریسک

 تر باشد. است باالتر یا پایین

 ارزش روز سهام

 ارزش روز سهام عبارت است از حاصل ضرب تعداد سهام در آخرین قیمت آن.

 ارزش فروش سبد سهام

ارزش فروش سبد سهام عبارت است از حاصل ضرب هر سهم در قیمت فروش آن به اضافه مبلغ کارمزد 

شود و سپس حاصل نمادها با هم جمع خواهند به صورت جداگانه محاسبه میبرای هر نماد فروش. این عدد 

 شود.شد. به این صورت ارزش فروش سبد سهام تعیین می

 گذاری سهامارزش

های مختلف برای سهام یک شرکت است. این موضوع از م به معنای تعیین قیمت به روشگذاری سهاارزش

گذاران بسیار حائز اهمیت است. به طور کلی در زمینه جمله مواردی است که در تصمیمات سرمایه

 دیدگاه وجود دارد: ۴ها ارزشگذاری سهام شرکت
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 ارزیابی بر اساس دیدگاه سودآوری شرکت ●

 های نقدی تنزیلیناجری ارزیابی بر اساس ●

 ایارزیابی بر اساس معیارهای مقایسه ●

 های شرکتارزیابی بر اساس دارایی ●

 نه سهامارزش نقدی

ارزش نقدینه سهام عبارت است از حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت بهترین تقاضا پس از کسر مبلغ 

 کارمزد.

 ارزشیاب

 کند.ع اوراق بهادار را ارزشیابی میها و انواب یک کارشناس مالی است که داراییارزشیا

 ارزش انحالل

گیرد. برای ارزش انحالل، بیانگر این است که در صورت انحالل شرکت به هر سهم چه مبلغی تعلق می

ها کسر شود. این مبلغ های تجدید ارزیابی شده، ارزش روز بدهیمحاسبه ارزش انحالل کافی است از دارایی

 کنند.ان سهام است که بر تعداد سهام تقسیم میبرابر ارزش روز حقوق صاحب

 ارزش بازار

شود. این ارزش را میزان عرضه و تقاضا ارزش بازار سهام برابر است با آن قیمتی که سهم در بازار معامله می

 کند. در بازار تعیین می

 ارزش دفتری سهام

صاحبان سهام عادی تقسیم بر ارزش دفتری سهام، ارزش حسابداری سهام است که برابر است با حقوق 

 تعداد سهام عادی شرکت.

 ارزش روز سبد سهام
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ارزش روز سبد سهام عبارت است از حاصل ضرب تعداد هر سهم در آخرین قیمت آن سهام. این عدد برای 

 شوند.هر نماد محاسبه شده و سپس با هم جمع می

 ارزش فروش سهام

 شده آن به اضافه کارمزد. هم در قیمت فروختهارزش فروش سهام عبارت است از حاصل ضرب هر س

 ارزش معامالت

آید. الزم به ضرب کنیم ارزش معامالت به دست میشده را در قیمت سهام اگر تعداد کل سهام معامله

 یادآوری است که هر سهم باید در قیمتی که فروخته یا خریده شده است ضرب شود.

 ارزش ویژه سهم

آید و در مقایسه با حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام منتشره به دست می ارزش ویژه هر سهم از نسبت

شود. هر قدر ارزش ویژه هر سهم از قیمت اسمی سهام بیشتر باشد، آن ارزش اسمی هر سهم سنجیده می

 شرکت از موقعیت و استحکام باالتری برخوردار است.

 اساسنامه

یا عام است. محتوای آن دربردارنده روابط بین  خاصهای سهامی اعم از ن رکن شرکتاساسنامه مهمتری

شرکا، حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره، وضعیت سود و زیان و مدت انحالل شرکت است. 

قانون اصالحی شامل  ۸اساسنامه شرکت تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام آن است و طبق ماده 

 موارد زیر خواهد بود:

 نام شرکت ●

 موضوع شرکت به طور صریح و منجز ●

 مدت شرکت ●

 مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد. ●
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 مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک ●

ها. در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین نام و مبلغ اسمی آننام و باتعداد سهام بی ●

 و خصوصیات و امتیازات این گونه سهامتعداد 

شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن تعیین مبلغ پرداخته ●

 باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.

 نحوه انتقال سهام با نام ●

 نام و بالعکسقه تبدیل سهام با نام به سهام بیطری ●

 ، ذکر شرایط و ترتیب آنپیش بینی امکان صدور اوراق قرضه در صورت ●

 شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت ●

 مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی  ●

 مقررات راجع به حد نصاب الزم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی ●

برای مدیرانی که فوت یا ها و نحوه تعیین جانشین تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آن ●

 شوند.کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع میاستعفاء می

 طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت الزم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی ●

 تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران ●

 .تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند ●

 ین که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرسقید ا ●

 تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به ●

 بازرسان و به مجمع عمومی ساالنه

 یاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آننحوه انحالل اخت ●

 مهنحوه تغییر اساسنا ●
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 اطالعات نهانی

هر گونه اطالعات افشا نشده برای عموم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معامالت یا ناشر 

گذار تاثیرگذاران برای معامله اوراق بهادار یا تصمیم سرمایه شود و در صورت انتشار، بر قیمت آن مربوط

 باشد.

 افشاء اطالعات

اطالعات به سازمان و انتشار عمومی و به موقع اطالعات مطابق ضوابط، افشاء اطالعات گفته به فرایند ارسال 

 شود.می

 افزایش سرمایه

ها های خود نیاز به افزایش داراییشرکت سهامی به این نتیجه برسد که برای رشد و توسعه فعالیتیک  اگر

دهد و در صورت تصویب، مبلغ آن مشخص دارد، در مجمع عمومی افزایش سرمایه را مورد بررسی قرار می

ها های سهامی به معنای افزایش تعداد سهام منتشر شده آنشود. بنابراین افزایش سرمایه در شرکتمی

 گیرد:های زیر صورت میها به یکی از روشاست. افزایش سرمایه شرکت

 افزایش سرمایه از محل سود انباشته ●

 های شرکتیافزایش سرمایه از محل تجدید ارزیاب ●

 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده ●

 افزایش سرمایه از محل سلب حقد تقدم ●

 های بورسیامیدنامه شرکت

هایی که قصد ورود به بورس اوراق بهادار را دارند در ابتدا باید به تهیه و درج امیدنامه پذیرش اقدام شرکت

 شود:درج می کنند. معموال اطالعات زیر در امیدنامه

ای از نوع فعالیت شرکت، محل شرکت، تاریخ وشماره ثبت شرکت، تاریخچه شرکت، سهامداران، چکیده
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  . …ساختار نیروی انسانی، مرکز اصلی و شعب شرکت، دارایی ثابت شرکت و

 اوراق بهادار

منفعت آن باشد  نوع ورقه یا سندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا

 تعیین اوراق بهادار با شورای عالی بورس است.

 اوراق اجاره

دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق بهادار با نام و  قابل نقل و انتقالی است که نشان

 اوراق اجاره است.

 اوراق استصناع

د و برای تجمیع وجوه الزم برای ساخت کاالیی های دارای ارزش یکسان هستناین اوراق، اسناد و گواهی

درصدی و  ۲۳با نرخ سود  ۹۷۰۹شوند که تحت تملک دارنده صکوک است. مثال: اوراق صملیاستفاده می

 ساله )ضامن اوراق: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی( ۳سررسید 

 اوراق تسه

شود و در بازار عادی فرابورس ایران معامله میتسه یا اوراق امتیاز تسهیالت مسکن، اوراق بهاداری است که 

گذاری ممتاز بانک مسکن منتشرکننده آن بانک مسکن است. این اوراق به صاحبان حساب سپرده سرمایه

 گیرد و قابلیت معامله در بازار فرابورس را دارد.تعلق می

 اوراق جعاله

قرارداد جعاله، انجام و تحویل آن تعهد شده  این اوراق بهادار، اوراق مالکیت مشاع خدمتی است که بر اساس

است. بعد از پایان خدمت )موضوع جعاله( صاحبان اوراق، مالک مشاع نتیجه خدمت خواهند بود. نتیجه 

 خدمت ممکن است امتیاز مالی یا دارایی فیزیکی باشد.
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 اوراق سلف

ائه کاالی معین را مورد هدف قرار سلف از اقسام بیع بوده و عکس نسیه است. هنگامی که شخصی تولید یا ار

دهد، با انتشار این نوع صکوک قادر خواهد بود تا منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند. در واقع می

اند. مثال: سلف نفت کوره و اوراق سلف گذاران در این اوراق، کاالی مورد نظر را پیش خرید کردهسرمایه

 موازی استاندارد ذوب آهن

 اماوراق سه

ها در موسسه و شرکت منتشر کننده آن را این اوراق، اسنادی هستند که مالکیت صاحبان و دارندگان آن

دهند. به این معنا که اگر شخصی )حقیقی یا حقوقی ( دارای مثال یک میلیون سهم از شرکتی نشان می

خود ورقه سهم مالیت باشد، یعنی به اندازه یک میلیون، مالک کل سرمایه آن شرکت است. لذا هر چند 

 واقعی ندارد )مثل اوراق قرضه( اما داللت بر مالی و متکی بر نوعی ملک است )برخالف اوراق قرضه(.

اساس فعالیت شرکت یا موسسه مورد نظر اگر  گیرد، بلکه بربه دارندگان اوراق سهام، سود ثابتی تعلق نمی

 شود.ها توزیع میآن سودی حاصل شود بر مبنای تعداد و نوع سهام بین صاحبان

 الحسنهاوراق قرض

شود و به موجب آن قرارداد، ناشر اوراق به میزان این اوراق، بر اساس قرارداد قرض بدون بهره منتشر می

کند و به همان مقدار بدهکار است و باید در سررسید ها از دارندگان اوراق استقراض میارزش اسمی آن

 بپردازد.ها معین یا عندالمطالبه به آن

 اوراق قرضه )بدهی(

اوراق قرضه اسنادی سندی دارای سررسید است که با انتشار و فروش آن، فروشنده به خریدار بدهکار 

های مشخص پرداخت کند و همچنین اصل پول را در کند مبالغ مشخصی را در زمآنشود و تعهد میمی

بانک که نمایندگی صدور اوراق را دارد پرداخت زمان سررسید به خریدار بازگرداند. بهره این اوراق توسط 
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ها برای کننده نخواهد داشت. این اوراق را معموال دولتشود دارنده این اوراق مالکیتی در شرکت منتشرمی

 کنند.  آوری نقدینگی منتشر میتامین منابع مالی و گاهی نیز برای کنترل تورم و جمع

 اوراق مضاربه

عنوان مضاربه در اختیار ه آوری کرده و ببا واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان را جمع در این نوع اوراق ناشر

گیرد و در پایان هر دوره مالی سود کار میه دهد و بانی هم در فعالیت اقتصادی سودآور ببانی قرار می

 کند.یم میهایی که روی اوراق درج گردیده است، میان خود و صاحبان اوراق تقسحاصله را بر اساس نسبت

 اوراق مزارعه

این نوع اوراق بهادار بر اساس قرارداد مزارعه طراحی شده و ناشر با واگذاری این اوراق، وجوه متقاضیان را 

کند. سپس این اراضی را طی قرارداد مزارعه از آوری کرده و با آن اراضی قابل زراعت خریداری میجمع

کند تا روی این اراضی زراعت کنند و در پایان سال زراعی، یطرف دارندگان اوراق به کشاورزان واگذار م

 محصول را با هم تقسیم کنند.

 راق مساقاتاو

برداری را آوری کرده و با آن باغات قابل بهرهناشر با واگذاری این نوع از اوراق بهادار، وجوه متقاضیان را جمع

کند تا به اد مساقات به باغبانان واگذار میراردخریداری کرده و سپس با وکالت از طرف دارندگان اوراق طی ق

دست آمده را با هم تقسیم کنند. در این نوع صکوک، دارنده ه ها رسیدگی کنند و در پایان، محصول بآن

 اوراق نقش مالک، ناشر نقش وکیل و باغبان نقش عامل و اوراق مساقات سند مالکیت مشاع دارندگان است.

 اوراق مشتقه

شود. در واقع های آن بر اساس موقعیت سنجی تعیین میین دو یا چند نفر که پرداختقراردادهای ب

ها ابزاری برای کاهش یا انتقال ریسک بشمار می آیند. برخی از انواع رایج این نوع اوراق شامل مشتقه

 شود. قراردادهای سلف، آتی، اختیار معامله و ... می
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 اوراق مرابحه

کاال  شدهگذشته بین مردم رایج بوده و هدف آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام هایبیع مرابحه از زمان

های مربوطه( را به اطالع مشتری های حمل و نقل، نگهداری، سایر هزینه)شامل قیمت خرید، هزینه

داری کند. این اوراق، اوراق بهاتری را به عنوان سود تقاضا میرساند و پس از آن مبلغ یا درصدی اضافهمی

صورت مشاع مالک دارایی مالی)دینی( هستند که بر اساس قرارداد مرابحه ه ها بهستند که دارندگان آن

حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانویه هستند. اوراق مرابحه انواعی 

های و اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت دارد مانند اوراق مرابحه تأمین مالی، اوراق مرابحه تأمین نقدینگی

 درصد شرکت صنعتی بوتان )سهامی عام( ۲۰ساله و با نرخ  ۲تجاری. مثال: اوراق مرابحه 

 اوراق مشارکت

اوراق مشارکت اوراق بهادار با نامی هستند که با مجوز بورس و با قیمت اسمی مشخص، برای مدت معین، 

های پذیرفته شده در بورس ای شرکتهای نوسازی و توسعهنیاز طرحجهت تامین بخشی از منابع مالی مورد 

شود. یکی از انواع اوراق مشارکت، اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است که در سررسید نهایی منتشر می

 یا قبل از آن قابلیت تبدیل به سهام همان شرکت را دارد. 

 اوراق منفعت

که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از  این اوراق اسناد مالی بهاداری هستند

 یک دارایی با دوام، است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به او منتقل شده است.

 اوراق وقفی

این نوع اوراق، اوراق بهادار با نامی هستند که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین )زمان احداث پروژه( 

 شود.المنفعه را دارند واگذار میهای عامی که قصد مشارکت  در طرحود و به افرادشمنتشر می

 لیاهرم ما
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خود، پول را از  درامدها به منظور افزایش به زبان ساده به معنای قرض کردن است. افراد و شرکتاهرم مالی 

کن است منجر به سود یا زیان پردازند. این فعالیت ممکنند و با آن به فعالیت میهای مختلف قرض میمحل

کنند و به های مختلفی از قبیل وام بانکی یا فروش سهام، اقدام به ساخت اهرم میها با روششود. شرکت

ها بیشتر باشد، ها از داراییهایی که میزان بدهی آنشوند. شرکتاین ترتیب بدهکار بانک یا سهامداران می

 . تر هستندتر و در نتیجه پرریسکاهرمی

 ایستگاه معامالتی

پایانه معامالتی کارگزار است که با سامانه معامالتی بورس در ارتباط است. هر ایستگاه معامالتی با کدی 

 گویند.شود که به آن کد ایستگاه معامالتی میمشخص می

 ب

 بازار اولیه

شود. عواید منتشر میبازاری است که در آن سهام یک شرکت یا واحد اقتصادی برای اولین بار عرضه و 

حاصل از عرضه این سهام، منبعی برای تامین مالی آن شرکت یا موسسه خواهد بود. در این بازار، خریداران 

کنند و وجه فروش اوراق بهادار حتما به های مالی را مستقیما از منابع اولیه آن خریداری میدارایی

 منتشرکنندگان این اوراق انتقال خواهد یافت.

 ثانویه بازار

ها بر گیرند. در بازار ثانویه قیمتاند مورد معامله قرار میدر این بازار، اوراق بهاداری که قبال انتشار یافته

 شوند.اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می

 بازار حساس

یجاد بازار سهامی که به تحوالت سیاسی و اقتصادی مانند بودجه ساالنه، رشد نامطلوب صنعتی، حذف یا ا 

 دهد بازار حساس است.ها به شدت واکنش نشان میها، تغییر دولت و امثال آنمقررات نظارت بر قیمت
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 بازار خرسی

( اصطالحی است که به شرایط قبل از رکود اشاره دارد. شرایطی که در آن Bear marketبازار خرسی )

 و تمایلی برای خرید وجود ندارد.  یابدها کاهش میگذاران خوشبین و امیدوار نیستند، قیمتسرمایه

 بازار عادی

یکی از بازارهای معامالت اوراق بهادار که در آن معامالت عادی اوراق بهادار بر اساس مقررات مربوطه، انجام 

 شود.می

 بازار گاوی

ه کرود. شرایطی در بورس به کار می ( اصطالحی است که در مورد شرایط خاصیBull marketبازار گاوی )

دهد و گذاران را نشان میبینی سرمایهتقاضا برای خرید زیاد و عرضه کم است. این شرایط معموال خوش

امیدی که به رونق اقتصاد در آینده دارند. در این اوضاع، تمایل به خرید زیاد است و کمتر کسی حاضر به 

 شود. فروش می

 بازارگردان

زم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای گری است که با اخذ مجوز الکارگزار یا معامله

 پردازد.اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می

 بازارهای مالی

یافته که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که دارای مازاد منابع مالی بازار مالی بازاری است سازمان

گیرد این بازار به دو دسته بازار پول و بازار هستند، به افراد و واحدهای متقاضی وجوه )منابع( صورت می

 شود.سرمایه تقسیم می

 مالت عمدهبازار معا
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یکی از بازارهای معامالت اوراق بهادار که در آن معامالت عمده اوراق بهادار بر اساس مقررات مربوطه، انجام 

 شود.می

 رس اوراق بهاداربازار بو

ها یا اوراق قرضه به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت

شود. بازار اوراق بهادار دولتی و یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می

خصوصی و دولتی است. وجود یک بازار اوراق های در واقع مکمل بخش بانکی در تأمین نیازهای مالی بنگاه

تواند در تخصیص بهینه منابع مالی کاراتر عمل کند. بهادار که در چارچوب مکانیزم بازار عمل کند می

های راکد و الزامات قانونی اندازها و سرمایهمشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس

 برای متقاضیان سرمایه است.

 ازار سرمایهب

رسید راق قرضه یا اوراق بهادار، با سربازار سرمایه به بازارهای مالی برای خرید و فروش ابزارهای مالی مانند او

شود. این نوع بازار از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار رسید اطالق میهای بدون سراز یک سال و دارایی بیشتر

 لیه یا بازار دست اول و بازار ثانویه یا بازار دست دوم.شود؛ بازار اودر آن به دو دسته تقسیم می

 بازار فرابورس

هایی ایجاد شده است که امکان پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران را ندارند. این بازار فرابورس برای شرکت

ر عین بازار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شده است. فرابورس ایران بازاری منعطف و د

حال تحت نظارت دقیق سازمان است که بدون مرکزیت مشخص از طریق تلفن یا ابزار الکترونیکی دیگر 

گذارد. فرابورس ایران به منظور توسعه بازارها و ابزارهای گذاران میامکان خرید و فروش را در اختیار سرمایه

حبان صنایع به بازار سرمایه تشکیل ای از صامالی و پوشش خالءهای ناشی از نداشتن دسترسی بخش عمده

 شده است.
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ای طراحی های کنونی بازار سرمایه، اهداف و استراتژی فعالیت فرابورس ایران به گونهبا توجه به نیازمندی

مندی از مزایای آن را داشته باشند و مهمترین ای از متقاضیان منابع مالی امکان بهرهشده تا بخش عمده

 ها در مراحل پذیرش و انجام معامالت اوراق بهادار است.یهویژگی آن، سهولت رو

میلیارد ریال سرمایه  ۲۰۰هایی که حداقل شود: در بازار اول شرکتفرابورس ایران به چند بازار تقسیم می

کنند. در بازار دوم شرط حداقل ها گذشته باشد فعالیت میسال از آغاز فعالیت آن ۲داشته باشند و حداقل 

ها گذشته باشد نیز هایی که حداقل یک سال از زمان آغاز فعالیت آنمثل بازار اول است اما شرکتسرمایه 

 اجازه فعالیت دارند. 

ها شود که جمع حقوق صاحبان سهام آنهایی می( شامل شرکتSMEهای کوچک و متوسط )بازار شرکت

های نوین مالی فرابورس شامل اوراق میلیارد ریال باشد. بازار ابزار ۵۰۰حداقل یک میلیارد و حداکثر 

شود. بازار پایه و بازار گذاری، اسناد خزانه اسالمی و سایر ابزارهای مالی میمشارکت، صکوک، گواهی سرمایه

 های دیگر فرابورس هستند. های فکری نیز از جمله بخشدارایی

 بازده

ای که دوره معین به تعداد سرمایه گذاری در یکبازده عبارت است از نسبت کل عایدی حاصل از سرمایه

 برای کسب این عایدی در اول همان دوره به کار گرفته شده است.

 بازده سبد سهام

بازده سبد سهام عبارت است از نسبت ارزش خرید سبد سهام به ارزش روز سبد سهام که به صورت درصد 

 است.گذار شود و بیانگر میزان افزایش یا کاهش سرمایه سرمایهبیان می

 بانی

شخص حقوقی است که نهاد واسط برای تامین مالی است و در قالب عقود اسالمی، اقدام به انتشار اوراق 

 کند.اجاره می
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 بازگشایی نمادها

نمادهای متوقف شده پس از انتشار اطالعات جدید توسط اداره ناشران بورسی سازمان و ارسال پیام 

 شود.. این گشایش حداکثر یک روز پس از دریافت این پیام انجام میشوندالکترونیکی به بورس بازگشایی می

 بورس

های معتبر گرفته شده است. در فرهنگ Bursaریشه کلمه بورس، از یک نام یونانی و لغت التین بورسا 

لغت، در مقابل کلمه بورس، لفظ ] مبادله[ و گاهی هم ]مکان مبادله[ و هم سیستم مبادله آمده است. در 

 ح به مفهوم بازار است.اصطال

 بورس اوراق بهادار

های مالی با سر رسید بیش از یک بورس اوراق بهادار یک بازار ثانویه متشکل و رسمی است که در آن دارایی

گیرد. وظیفه ها و اوراق مشارکت تحت ضوابط و مقررات خاص مورد معامله قرار میسال نظیر سهام شرکت

شده و آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار پذیرفته اهماصلی بورس اوراق بهادار، فر

همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است. وظایفی 

 همچون:

 گران، بازارگردانان و مشاوران و مدیرانپذیرش یا لغو پذیرش اعضا شامل کارگزاران، معامله ●

 گذاری، پذیرش یا لغو پذیرش ابزارهای مالی قابل دادوستد در بورسسرمایه

 فراهم آوردن یک سیستم دادوستد مناسب و کارآمد  ●

 فراهم آوردن یک سیستم مناسب و کارآمد برای تسویه و پایاپای دادوستد  ●

 یت اعضافراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعال  ●

فراهم آوردن امکانات و تسهیالت الزم برای توزیع و انتشار اطالعات مربوط به دادوستد و نیز سایر   ●

 گیری درباره دادوستد اوراق بهاداراطالعات الزم برای تصمیم

آوری نقدینگی جامعه و فروش متولیگری جذب و سامان دادن به منابع مالی سرگردان با جمع  ●
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 ها بر عهده این تشکل خودانتظام است.امین سرمایه مورد نیاز پروژهها و تسهام شرکت

 بورس اوراق بهادار تهران

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب آذر  ۱ماده  ۳بورس اوراق بهادار تهران طبق بند 

گران طبق یا معامله ( بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و۱۳۸۴

گیرد. بورس اوراق بهادار تهران در قالب شرکت سهامی عام مقررات این قانون مورد داد و ستد قرار می

 شود.تاسیس و اداره می

 بورس انرژی

های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر بورس انرژی یک بورس کاالیی است که امکان انجام معامالت حامل

های انرژی است. های انرژی شامل نفت، گاز، برق و سایر حاملن وجود دارد. حاملکاالهای مذکور در آ

با هدف ایجاد بازاری شفاف کارآمد با نقد شوندگی و رقابت پذیری  ۹۱بورس انرژی ایران در اسفند ماه سال 

به عنوان  باال، کشف قیمت منصفانه و انحصار زدایی در بازار معامالت بخش انرژی تشکیل شد. بورس انرژی

چهارمین بورس کشور برای عرضه محصوالت نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، حق 

 های انرژی شکل گرفت.آلودگی و سایر حامل

 بورس کاال

پردازند. از جمله بورس فلزات، نوعی از بازار که در آن خریدار و فروشنده به انجام معامالت عمده کاال می

 پتروشیمی و سایر کاالها.غالت، محصوالت 

 تقاضا بهترین

در میان تقاضاهای موجود برای خرید یک سهم، باالترین قیمت پیشنهادی به عنوان بهترین تقاضای خرید 

 است.
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 بهترین عرضه

 گویند.ترین قیمت پیشنهادی برای فروش را بهترین عرضه برای سهم میپایین

 پ

 پذیرش در بورس

معنای تطبیق وضعیت و شرایط اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در  ها در بورس بهپذیرش شرکت

 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بورس است.

ارا پذیرد و متقاضی در صورت دپذیرش سهام عادی در بورس در یکی از تابلوهای بازار اول یا دوم صورت می

بودن شرایط عمومی پذیرش باید تقاضای خود را در تابلوی اصلی یا فرعی بازار اول یا دوم به بورس ارائه 

 کند.

 نویسیپذیره

شود که در آن نویسی گفته میهامی عام در زمان تاسیس آن پذیرهبه فرایند فروش سهام یک شرکت س

 بهادار از ناشر ت فراهم خواهد شد. خرید اوراقسهام شرکت بین متقاضیان تقسیم شده و سرمایه اولیه شرک

 گویند.نویسی مییا نماینده قانونی او و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد را پذیره

 پرتفوی

گذاری کرده است. این نوع ها سرمایهگذار در آنشود که سرمایهیا سبدی از اوراق بهادار گفته می به مجموعه

گذار و کاهش ریسک برای افرادی که سطح گذاری به دلیل تنوع سهام موجود در سبد سرمایهسرمایه

 باشد. گذاری در یک سهمکارآمدتر از سرمایهتواند میپذیری پایین دارند، ریسک

 بینی سودپیش

ترین اطالعات مندرج در کنند. یکی از مهمها در پایان سال مالی بودجه سال آینده خود را منتشر میشرکت
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انداز شرکت تواند چشمبینی میبینی مقدار سود هر سهم است. از آن جا که این پیشها پیشبودجه شرکت

 گذاران حائز اهمیت است.مایهرا حداقل برای یک سال آینده مشخص کند، برای سر

 ت

 تابلو بورس

گذارد. این تابلو در گذشته تنها نمادهای بورسی را به نمایش می تابلو بورس محلی است که اطالعات قیمت

به صورت فیزیکی در دسترس بود اما در حال حاضر، شرکت فناوری بورس تهران اطالعات را در وب سایت  

tsetmc.com کند. منتشر می 

 ابلوخوانیت

 گویند. شود، تابلوخوانی میبه مهارت درک و تجزیه و تحلیل اطالعاتی که در تابلوی بورس منتشر می

 تامین مالی

ها برای ادامه فعالیت و ایجاد و تامین مالی یا فایننس به معنای تهیه منابع مالی و وجوه مورد نیاز شرکت

ن مالی عمدتا از طریق انتشار سهام فروش اوراق قرضه و وام و زا است. تامیدرامدهای توسعه و اندازی طرحراه

 گیرد.اعتبار صورت می

 تاالر اصلی

 شود.اند نمایش داده میهایی که در بورس تایید شدهتاالری که در آن اطالعات شرکت

 تاالر فرعی

آزمایشی وارد بورس ها تایید کامل شده و  به صورت هایی وجود دارند که عضویت آندر این تاالر شرکت

توانند دهند وجود دارد و مشتریان میدر تاالر فرعی، تابلوهایی که آخرین اطالعات بازار را نشان می ند.اهشد

 انجام دهند. این تاالر های بورسی خود از جمله دریافت اخبار بازار را دراز فعالیت بعضی
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 تحلیل بنیادی

توانند ارزش ذاتی اوراق بهادار را با عوامل مختلف ز آن افراد میتحلیل بنیادی روشی است که با استفاده ا

گیرد. گذارد در نظر میمی تاثیراقتصادی و مالی ارزیابی کنند. تحلیل بنیادی هر عاملی را که بر ارزش سهم 

د در این تحلیل، از عوامل اقتصاد کالن مانند شرایط اقتصادی و وضعیت سایر بازارها تا عوامل اقتصاد خر

گیرد. هدف نهایی تحلیل بنیادی این است که توجه قرار می وری مدیریت شرکت موردمانند بهره

گذاری گذار بتواند با توجه به قیمت فعلی سهم به این نتیجه برسد که سهم بیش از ارزش خود قیمتسرمایه

 شده است یا ارزشی کمتر از قیمت بازار دارد.

 تحلیل تکنیکال

ها را تحلیل بینی تغییرات آتی قیمتهای گذشته به منظور پیشتغییرات قیمت تحلیل فنی و بررسی

 گویند. در این نوع تحلیل اعتقاد بر این است که:تکنیکال می

 ارزش بازار حاصل تقابل عرضه و تقاضا است. ●

 ای با دوام است.تغییرات قیمت اوراق بهادار دارای روندی است که برای مدت قابل مالحظه ●

 تر است.تغییر قیمت از دلیل تغییر قیمت با اهمیت پیشینه ●

 . کردبینی در نمودارهای قیمت پیش توانتغییرات قیمت را می ●

 تحلیلگر بنیادی

مبتنی بر مدیریت و قدرت شرکت و سایر  را تحلیلگران بنیادی متخصصانی هستند که دیدگاهی بنیادی

گیرند. این دسته از بنیادی سهام به کار می نیروهای غیر اقتصادی در ارزیابی سهام و تخمین قیمت

ها، محصوالت، سهم بازار، ارزیابی مدیریت ها، فروش، ساختار بدهیها، بدهیتحلیلگران به بررسی دارائی

زنند. ابزار تحلیل بنیادی پردازند و در نهایت ارزش ذاتی سهام را تخمین میبنگاه و مقایسه آن با رقبا می

 آید. ساله به دست میشرکت است که از ترازنامه، صورت سود و زیان چند های مالیشامل نسبت

 تحلیلگر تکنیکال
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شود. این تحلیلگران، افرادی هستند که اعتقاد دارند قیمت اوراق بهادار کامال توسط عرضه و تقاضا تعیین می

مشاهده یا ذهنی باشد،  تواند واقعی، قابلدر عین حال که عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در جای خود می

ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نمودارها هستند. کند. یکی از مهمقیمت سهام از الگوی مشخصی پیروی می

شود. این دسته از تحلیلگران معتقدند نوسانات به این دسته از تحلیلگران تحلیلگران فنی هم گفته می

 گذارترند. تاثیرمدت در تعیین قیمت سهام کوتاه

 ترازنامه

ها، حقوق صاحبان دهنده بدهیه در پایان دوره مالی شرکت، نشانهای مالی است کترازنامه یکی از صورت

مشاهده  codal.irتوانند این صورت مالی در پایگاه اینترنتی های شرکت است. سهامداران میسهام و دارایی

کنندگان ها، بدهی شرکت به تامینانکها به بزان تعهد و بدهی شرکتکنند. در ترازنامه اطالعاتی نظیر می

 ها قابل مشاهده است.های شرکت از داراییمواد اولیه، حقوق صاحبان سهام پس از کسر بدهی

 تسویه / پایاپای

مرحله پایانی انجام معامله است که طی آن مالکیت اوراق بهادار به خریدار و وجوه حاصل از معامله به 

 شود.فروشنده منتقل می

 تعدیل سود

ماهه عملکرد واقعی های سههای پذیرفته شده در بورس موظف هستند به صورت مستمر و در دورهشرکت

بینی جدید خود را از بینی شده، پیشخود را بررسی کرده و ضمن مقایسه عملکرد واقعی با بودجه پیش

 میزان سودآوری شرکت براساس عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند.

تعدیل ممکن است به دو گویند. بینی شده را در طی یک دوره مالی را تعدیل آن میپیش EPSات تغییر

 EPSدهنده کاهش است و تعدیل منفی که نشان EPSصورت باشد؛ تعدیل مثبت که به معنای رشد 

یمت بینی شده است. تعدیل مثبت معموال موجب افزایش قیمت سهام و تعدیل منفی منجر به کاهش قپیش
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 شود.می

 ق نمادتعلی

 گویند.جلوگیری از انجام معامله اوراق بهادار خاصی را تا زمان رفع دالیل تعلیق، تعلیق نماد می

 تغییر قیمت

 منظور از تغییر، افزایش یا کاهش آخرین قیمت سهام نسبت به قیمت دیروز بر حسب ریال است.

 تقاضا

گویند. در واقع تقاضا درخواست خرید طرف خریدار را تقاضا میاعالم آمادگی برای خرید اوراق بهادار از 

 تواند از  طرف شخصی حقیقی یا حقوقی باشد.سهام است که می

 توقف نماد

شود و سهامداران ها در بورس  به صورت موقتی متوقف میمعامالت سهام بعضی از شرکت ،موارد بعضیدر 

جلوگیری از انجام معامله سهام یک شرکت بنا بر تصمیم  ها نیستند.قادر به داد و ستد سهام این شرکت

گویند. اغلب در بورس زمانی که رویداد حائز اهمیتی که باعث بورس و یا سازمان را توقف نماد معامالتی می

افتد، سازمان بورس اقدام به توقف نماد شود اتفاق میافزایش یا کاهش بیش از اندازه قیمت سهام شرکت می

 د.کنشرکت می

 شود:شده در بورس به یکی از دالیل زیر متوقف میاوراق بهادار پذیرفته نماد معامالتی

و بر قیمت سهم پس از مجمع  شودبرگزاری مجمع سالیانه که سود سهامداران مشخص می  ●

 گذار است.تاثیر

که در  شودبندی از تابلو یا تاالری در صورتی که اوراق بهادار مطابق مقررات، مشمول تغییر طبقه  ●

 آن فعال است.

 رسانی را رعایت نکرده باشد.در صورتی که ناشر اوراق بهادار، مطابق مقررات سازمان، ضوابط اطالع ●
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های پذیرفته شده اظهار های مالی شرکتدر صورتی که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت ●

 نظر مردود یا عدم اظهار نظر داشته باشد.

اوراق بهادار مظنون به استفاده از اطالعات نهانی یا دستکاری قیمت توسط  در صورتی که معامالت ●

 برخی افراد باشد.

 ج

 جلسه رسمی معامالتی

پذیرد. بورس ساعاتی پیوسته از یک نشست کاری است که معامالت اوراق بهادار در این ساعات انجام می

 باشد.تواند در یک روز بیش از یک نشست رسمی معامالتی داشته می

 ح

 خالص حاشیه سود

های سودآوری است که از طریق تقسیم سود خالص به کل فروش حاشیه سود خالص شرکت، یکی از نسبت

دهد که از یک مقدار فروش شرکت چه مقدار آن به سود خالص تبدیل شود. این نسبت نشان میمحاسبه می

 شده است.

 حجم

 ارش و حجم معامالت.شود. مانند حجم سفبه تعداد سهام حجم گفته می

 حجم سفارش

 شود.تعداد ورقه بهاداری که در قالب یک سفارش، وارد سامانه معامالتی می

 حجم مبنا

به حداقل تعداد سهامی که باید در طول یک روز معامله شود تا قیمت اصلی )پایانی( آن سهم بتواند نوسان 
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مبنا ابزاری است که تنها در بورس تهران برای شود. حجم گفته می« حجم مبنا»مثبت یا منفی داشته باشد، 

ترتیب که این ابزار باعث کاهش هیجانات  این شود. بهکمک به حفظ آرامش در معامالت از آن استفاده می

کند. در رویه آن جلوگیری میچنین از افت یا رشد بیهای بورسی شده و همکاذب قیمت سهام شرکت

گیری طور خودکار توسط سامانه معامالت اندازه ی دخالت نداشته و بهتعیین میزان آن هیچ معامله گر

بایست در سایت شرکت مدیریت فناوری شود. برای مشاهده حجم مبنای مربوط به هر نماد بورسی، میمی

 ( به جستجوی نماد موردنظر پرداخت.tsetmc.comبورس تهران )

هادار به سردبیری حسین عبده تبریزی شکل گرفت. توسط سازمان بورس و اوراق ب ۱۳۸۲حجم مبنا در سال 

درصد از کل سهام یک شرکت بورسی طی یک سال مورد  ۱۵در ابتدای این قانون، اساس بر این بود که 

روز در نظر گرفته شده بود. بر این اساس حجم مبنای روزانه  ۲۵۰معامله قرار گیرد و روزهای کاری سال 

ل سهام شرکت در نظر گرفته شد تا قیمت اصلی/ پایانی بتواند نوسان هزارم( ک)شش ده ۰.۰۰۰۶یک سهم، 

 کند.

 ۰.۰۰۰۸درصد افزایش یافت و حجم مبنای روزانه سهم به  ۲۰درصد به  ۱۵از  ۱۳۸۳این قانون در سال 

درصد کاهش یافته و تا به امروز ثابت مانده  ۱۰به بعد به  ۱۳۹۳هزارم( تغییر کرد؛ اما از سال )هشت ده

 .است

 جم معامالتح

 ۲۰نفر در یک روز هر کدام  ۳شود. به عنوان مثال اگر به تعداد سهام معامله شده حجم معامالت گفته می

 خواهد بود. ۶۰سهم یک شرکتی را بخرند حجم  معامالت آن سهم در آن روز 

 حراج پیوسته

عامالتی، معامله انجام های وارد شده به سامانه مای که بر اساس آن به محض تطبیق قیمت سفارششیوه

 شود.می
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 حراج ناپیوسته

اساس قیمت نظری گشایش ها به سامانه معامالتی، معامله  برای که بر اساس آن پس از ورود سفارششیوه

(TOPانجام می ).شود 

 حق تقدم

به سهامداران در صورت تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت نسبت به افراد دیگر الویت دارند. 

شود که حق تقدم نام دارد. در هنگام همین دلیل در صورت تمایل به ایشان یک حق خرید سهام داده می

افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید از سوی شرکت، سهامداران عادی نسبت به سایر خریداران سهام شرکت 

 الویت دارند. ایشان در استفاده یا صرف نظر کردن این حق مختار هستند.

 قل معامالت روزانهحدا

 حداقل میزان معامالت در هر نماد که بازارگردان موظف به انجام آن در یک روز معامالتی است.

  حد سود و حد ضرر

گران در هایی است که معامله( از جمله محدودیتStop Loss( و حد ضرر )Take Profitحد سود )

کند که با چه میزان و سود و چه میزان کنند. این حدود مشخص میسیستم معامالتی خود تعریف می

کنند و رویکرد های خود را بفروشند. معموال افرادی که از روش تحلیل تکنیکال استفاده میضرری باید سهم

کنند. هدف از تعیین حد سود و ضرر مدیریت و حفظ مدت دارند، این حدود را برای خود مشخص میکوتاه

 ین کار را به درستی انجام دهند که به اصول تحلیل تکنیکال مسلط باشند.توانند اسرمایه است و افرادی می

 حراج

های خرید و فروش مشتریان و با در نظر ساز و کاری برای داد و ستد اوراق بهادار بر پایه انطباق سفارش

 گرفتن اولویت قیمت و زمان است.

 اب تضمین بورس / حسابرس معامالتیحس
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های کارگزاری و به منظور حمایت از ایفای تعهدات کارگزاران در انجام فعالیت ای است که برایحساب ویژه

 شود.گذاران توسط ایشان افتتاح میسرمایه

 حسابرس معتمد

تمد سازمان بورس و یک موسسه حسابرسی است که بر اساس ضوابط دستورالعمل موسسات حسابرسی مع

 به عنوان موسس حسابرسی معتمد سازمان پذیرفته شده است. اوراق بهادار،

 خ

 خرید اعتباری

شود که درصدی از ارزش ثمن معامله از طریق بانک در حالت کلی معامالت اعتباری، به معامالتی گفته می

یا موسسه مالی دیگری تامین شود. خرید اعتباری نوعی روش خرید سهام است که در آن مشتری بیش از 

کند. ما به التفاوت را از کارگزار خود  به صورت بدهی دریافت ه خود اقدام به خرید اوراق بهادار میسرمای

 دهد.کرده است و اوراق بهادار خریداری شده را در گرو کارگزار خود قرار می

 د

 دارایی

 شود.به تمامی اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی هستند دارایی گفته می

 وقهای صنددارایی

فتی از شود. مواردی از قبیل: وجوه دریاهای صندوق شامل تمامی حقوق مادی و معنوی صندوق میدارایی

گذاری، اوراق نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری و صدور واحدهای سرمایهگذاران بابت پذیرهسرمایه

ها، ع و سود متعلق به آنشود، تمامی حقوق، منافبهاداری که از محل وجوه به نام صندوق خریداری می

 شود و ... . مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که بر طبق اساسنامه و امیدنامه صندوق دریافت می



28 
 

 دامنه نوسان

دامنه نوسان قیمت سهام، محدوده مجاز برای تغییر قیمت سهم در یک جلسه معامالتی است. انجام معامله 

دامنه نوسان قیمت سهام در مواقعی که بازار  تاثیرر روز غیر ممکن است. در خارج از دامنه تعیین شده در ه

جو روانی بازار تصمیمات  تاثیرگذاران تحت شود، کامال مشهود است. در این شرایط سرمایهدچار آشفتگی می

رصد د ۵-درصد تا  ۵کنند. دامنه نوسان در بورس تهران در حال حاضر از +غیر منطقی یا شتابزده اتخاذ می

 شود.ها و تالطم بازار میاست. دامنه نوسان قیمت مانع از نوسان شدید قیمت

تواند داشته باشد. به دامنه نوسان حداکثر افزایش یا کاهشی است که قیمت سهام شرکت، در یک روز می

روز  تومان باشد قیمت این سهم در پایان ۲۰۰عنوان مثال، چنان چه قیمت سهام شرکت الف در ابتدای روز 

 تومان افزایش یا کاهش داشته باشد.  ۱۰تواند معامالتی حداکثر می

 (EPSبه ازای هر سهم ) درامد

EPS  مخفف عبارتEarning per Share ها در پایان هر به ازای هر سهم است. شرکت درامد، به معنی

کل را بر  درامدکنند. اگر صورت سود خالص پس از کسر مالیات محاسبه میکل خود را به درامدسال مالی، 

یک  EPS، ترطور سادهآید. به، به دست میEPSهر سهم،  درامدتعداد کل سهام شرکت تقسیم کنیم، 

یکی از موضوعات بسیار  EPSآورد. شرکت میزان سودی است که شرکت به ازای هر یک سهم به دست می

 گذارد.می تاثیرها در بازار بورس صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت سهام شرکتمهمی است که به

داشته باشد و  درامدریال  ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰برای مثال فرض کنید که شرکتی در پایان سال مالی خود، 

 ریال: ۱،۰۰۰شرکت برابر است با  EPSمیلیون باشد.  ۱تعداد سهام شرکت 

۱،۰۰۰ = ۱،۰۰۰،۰۰۰ ÷ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 

گویند. این سود توسط محقق شده نیز می EPSکند، به سودی که شرکت پس از یک سال مالی کسب می

عنوان سود خالص ها بهها و هزینهدرامدمدیران و حسابداران شرکت پس از بررسی عملکرد شرکت، محاسبه 
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 گذارد. خود را در قیمت سهم می تاثیرمحقق شده  EPSآید. و سود هر سهم به دست می

 درصد تقسیم سود

نسبت سود نقدی تقسیم شده بین سهامداران در تاریخ مجمع عمومی سالیانه به سود اعالمی از سوی 

کند که چند درصد از سود اعالم شده شرکت، گویند. این نسبت مشخص میشرکت را درصد تقسیم سود می

گذاری در توان برای سرمایههای قبلی شرکت، میسود تقسیم شده دورهتحقق یافته است. با بررسی درصد  

 گیری مناسبی انجام داد.آن، تصمیم

 درصد تحقق سود

 دهیم:این مفهوم را با ذکر یک مثال توضیح می

تومان سود به ازای هر  ۱۰۰بینی کرده که در پایان سال، پیش ۹۲فرض کنید شرکت الف در ابتدای سال 

تومان  ۹۵آورد. اگر در پایان سال میزان سود تحقق یافته شرکت به ازای هر سهم معادل یسهم به دست م

درصد سود پیش بینی شده خود را محقق کند. هر  ۹۵باشد، به این معناست که شرکت الف توانسته است 

شرکت تر و عملکرد بهتر آن بینی دقیقاندازه درصد تحقق سود یک شرکت باالتر باشد نشان دهنده پیش

 خواهد بود.

 نویسی اولیهدوره پذیره

گذاری صندوق به قیمت مبنا و تامین حداقل سرمایه مورد نیاز به مهلتی که برای فروش واحدهای سرمایه

 شود.نویسی اولیه گفته میبرای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است، دوره پذیره

 ر

 گذاری مستقیمروش سرمایه

گذار با اتکا بر دانش و تخصص و تحلیل خود شخصا اقدام به خرید یا فروش اوراق یهدر این روش، سرما
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 گذاری، مسئولیت سود و زیان متوجه خود مشتری است.نماید. در این روش سرمایهبهادار می

 گذاری غیرمستقیمروش سرمایه

کند. به عنوان واسطه عمل میپذیر، یک موسسه مالی گذار و سرمایهگذاری، بین سرمایهدر این روش سرمایه

 گذاری یا استفاده از خدمات سبدگردانی.های سرمایهگذاری در صندوقمانند سرمایه

 ریسک

گذاری است. هر چیزی که حال، آینده دارایی یا توان کسب گیری یک سرمایهریسک، زیان بالقوه قابل اندازه

شود. ریسک به این معنا است ریسک شناسایی می شرکت یا موسسه یا سازمان را تهدید کند به عنوان درامد

 که احتماال بازده حاصل از دارایی از بازده مورد انتظار آن کمتر است.

 سیستماتیک ریسک غیر

عواملی مانند اعتصاب،  تاثیراین نوع ریسک منحصر به یک دارایی یا یک شرکت یا صنعت است و تحت 

 قه مصرف کننده.عملکرد مدیریت، رقابت تبلیغاتی، تغییر سلی

 ریسک سیستماتیک

بخشی از ریسک است که به شرایط عمومی بازار مربوط است. برخی از انواع ریسک سیستماتیک عبارتند از 

 . …ریسک نرخ بهره، ریسک تورم، ریسک کشور، ریسک بازار و

 س

 اوراق بهادار )سبا(سازمان بورس و 

نفره که از میان کارشناسان بخش غیر  ۵وسیله یک هیئت مدیره موسسه عمومی غیر دولتی است که به 

دولتی که دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی هستند با پیشنهاد رئیس شورا و تصویب شورا انتخاب 

تا زیر نظر شورای عالی بورس به شود. براساس قانون بازار اوراق بهادار، این نهاد ایجاد شده شوند، اداره میمی
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شده در قانون بازار بورس و اوراق ها و سایر وظایف تعیینتدوین قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن

عبارت دیگر مقام ناظر در بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بهادار بپردازد. به

 شود.می بورس و اوراق بهادار تقسیم

 سال مالی

های مالی شرکت ای است که مبنای محاسبه سود و زیان و سایر گزارشمنظور از سال مالی دوره یک ساله

اما  شودی اسفند ماه در نظر گرفته میها از ابتدای فروردین تا انتهااست. سال مالی در بسیاری از شرکت

را زمان دیگری مثال از ابتدای مهر تا پایان شهریور ها بر اساس نوع فعالیت خود، سال مالی از شرکت بعضی

 کنند.سال بعد تعیین می

در پایان سال مالی مجمع سالیانه شرکت برگزار شده و عملکرد هیئت مدیره در طول سال مالی، مورد 

ماه پس از پایان  ۴گیرد. هیئت مدیره شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت ارزیابی سهامداران قرار می

 الی شرکت، مجمع عادی سالیانه را برگزار کند.سال م

 )سامانه معامالت بورس و فرابورس(سامانه معامالتی 

ها و انجام معامالت از طریق آن های خرید و فروش، تطبیق سفارشکه دریافت سفارش ایرایانهسیستم 

 های بورس به آن دسترسی دارند.شود و کارگزاریانجام می

 سبدگردانی

که مورد تایید  ،گذاریخبره و متخصص در امر سرمایه یا شرکتی فرایندی است که طی آن فردگردانی سبد

سازمان بورس است، بر اساس خصوصیات، سطح ریسک پذیری و میزان سرمایه هر فرد سبدی مناسب او 

امل کند. همچنین با توجه به تغییر عوتشکیل داده و  به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می

گذاری، تصمیمات الزم برای رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف گذار بر محیط سرمایهتاثیر

 شود.مدیر اتخاذ می
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 گذاریسپرده

عملیاتی است که طی آن اوراق بهاداری که در سامانه معامالت به ثبت رسیده است، قابلیت معامله پیدا 

 کند.می

 سرمایه

ک فرد یا یک شرکت اعم از نقدی یا اوراق بهادار و منقول و غیر منقول سرمایه گفته ی هایبه کل دارایی

شود. به مجموع سهام عادی و ممتاز که یک شرکت منتشر کرده است و در دست مردم قرار دارد، سرمایه می

 گویند. داشتن این سهام برای سهامداران به منزله حق مالکیت در شرکت است.سهامداران می

 خرید سرخط

سر خط خرید، بیشترین قیمت ارائه شده برای خرید است که در سطر اول سمت راست تابلوی معامالتی 

 گیرد.قرار می

 سرخط فروش

سرخط فروش، کمترین قیمت ارائه شده برای فروش است که در سطر اول سمت چپ تابلوی معامالتی قرار 

 گیرد.می

 گذاریسرمایه

 گویند.گذاری میرش ریسک با هدف کسب سود در اینده را سرمایهصرف هزینه مشخص به همراه پذی

 گذار خارجی راهبردیسرمایه

یا بازار خارج  درصد سهام یک شرکت پذیرفته شده در بورس ۱۰گذار خارجی که قصد تملک بیش از سرمایه

ارج از بورس یک یا این که پس از تملک سهام یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خ از بورس را دارد

 عضو در هیئت مدیره آن شرکت داشته باشد. 
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 سفارش

در بورس اوراق بهادار، به درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار که توسط مشتری به کارگزاری ارسال 

 گویند.شود، سفارش میمی

 سقف بازار

تر از آخرین قیمت پیشنهاد پاییندرصد باالتر یا  ۵بر طبق قوانین بورس در ایران، مشتریان تنها مجازند 

درصد آخرین قیمت آن  ۵خرید یا فروش سهام را بدهند. در نتیجه سقف بازار و کف بازار برای هر سهم 

 سهم در آن روز است.

 سود هر سهم

آورد بر تعداد چنان چه کل سودی که شرکت در پایان دوره مالی خود )پس از کسر مالیات(، به دست می

ه توسط شرکت تقسیم کنیم، عدد حاصله بیانگر سود هر سهم شرکت است. این نسبت، سهام منتشر شد

 کند.سود دوره مالی یک سهام را به ازای هر سهم بیان می

 سود انباشته

انباشته مبلغی از سود ممتاز است که به سهام تعلق گرفته ولی هنوز به صاحب سهام پرداخت  درامدسود یا 

 نشده است.

 (DPSسهم )سود تقسیمی هر 

DPS  مخفف عبارتDividend per Share به معنی سود تقسیمی به ازای هر سهم است. معموال ،

های گذاریکنند و بخشی از آن را برای سرمایهصورت کامل بین سهامداران تقسیم نمیرا به EPSها شرکت

مالی و در جلسه مجمع عادی دارند. مدیران و سهامداران شرکت در پایان سال آتی شرکت، نزد خود نگاه می

ها ممکن به سهامداران تعلق بگیرد. برخی از شرکت EPSگیرند که چه میزان از سالیانه شرکت، تصمیم می

بین سهامداران تقسیم کنند و برخی دیگر ممکن است درصد  DPSعنوان را به EPSاست درصد زیادی از 
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معموال از  DPSرکت اختصاص دهند؛ بنابراین مقدار های شرا به سود انباشته و دیگر بخش EPSبیشتری از 

EPS .کمتر است 

شده در سال جاری، گیرد عالوه بر سود ساختهافتد، شرکت تصمیم میندرت اتفاق می در بعضی مواقع که به

 EPSاز  DPSبخشی از سود انباشته طی سالیان گذشته را بین سهامداران تقسیم کند، در این حالت مقدار 

 تر خواهد شد.بیش

ها های هر شرکت بستگی دارد. شرکتمیزان، زمان و روش پرداخت سود تقسیمی یا سود نقدی به سیاست

ماه فرصت دارند تا سود نقدی را بین سهامداران تقسیم کنند. هر شخصی که در زمان  ۸بر اساس قانون 

اعالمی شرکت را بر اساس میزان  DPSاند توبرگزاری مجمع عادی سالیانه، سهام شرکت را داشته باشد، می

 دارایی خود دریافت کند.

داشته باشد و تصمیم بگیرد از این  درامدریال  ۷،۰۰۰طور مثال فرض کنید یک شرکت به ازای هر سهم به

سهم از این  ۱،۰۰۰صورت سود نقدی تقسیم کند. حال اگر فردی ریال را بین سهامداران به ۵،۰۰۰میزان، 

 ریال است. ۵،۰۰۰،۰۰۰کند، را باشد، کل سود نقدی که دریافت میشرکت را دا

۵،۰۰۰،۰۰۰ = ۱،۰۰۰ × ۵،۰۰۰ 

توجه به این نکته ضروری است که پس از تقسیم سود نقدی و بازگشایی سهم، به میزان سود نقدی هر سهم 

 شود.از قیمت سهم کاسته می

ریال باشد، پس از  ۱۵،۰۰۰از برگزاری مجمع برای مثال اگر در مثال قبل، قیمت سهم شرکت موردنظر قبل 

 شود.ریال می ۱۰،۰۰۰بازگشایی نماد و تقسیم سود، قیمت سهم 

۱۰،۰۰۰ = ۵،۰۰۰ – ۱۵،۰۰۰ 

 سود تحقق یافته هر سهم

 عبارت است از سود هر سهم که در دوره مالی گذشته به سهم تعلق گرفته است. 
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 سهام

شود. در ها یک سهم گفته میشود که به هریک از آنمیهای سهامی به قطعاتی تقسیم سرمایه شرکت

کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن نتیجه سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که مشخص

 است.

 انواع سهام عبارتند از:

 از نظر حقوقی: سهام عادی و سهام ممتاز ●

 سهام نقدی و سهام غیر نقدی از نظر آورده: ●

 هام بی نام، سهام با نام، سهام با حق چند رای و در نهایت سهام موسساز نظر شکل: س ●

 سهام جایزه

های افزایش سرمایه شرکت انتشار سهام جایزه است. شرکت ممکن است بخشی از ذخایر خود یکی از شیوه

کند.  را از طریق انتشار سهام جایزه در وجه سهامداران کنونی به نسبت سهامی که در اختیار دارند تبدیل

کند. شده قیمت سهام در بازار سقوط میبسته به تعداد سهام جایزه منتشر پس از انتشار سهام جایزه معموال

کند سهامدار شرکت که تعداد سهامش افزایش یافته است پس اما به دلیل این که سود هر سهم تغییری نمی

 رسد.از مدتی و بعد از اصالح قیمت به سود مورد نظر خود می

 دار جزءسهام

 شود. درصد سهام یک شرکت باشد سهامدار جزء گفته می ۵به شخص حقیقی یا حقوقی که مالک کمتر از 

 سهامدار عمده

هر فرد یا شرکتی که بیش از یک درصد سهام شرکت را دارا باشد، جزو سهامداران عمده شرکت قرار 

مالی و عملیاتی ناشر به منظور کسب منافع های گیرد. سهامدار یا سهامدارانی که توانایی هدایت سیاستمی

 های آن را دارا هستند.از فعالیت
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 سهام شناور آزاد

سهام شناور آزاد درصدی از سهام یک شرکت است که در اختیار سهامداران جزء )سهامداران با درصد 

سهام شرکت است  درصد( باشد و در هر لحظه امکان معامله دارد. این نوع سهام بخشی از ۵مالکیت کمتر از 

که مالکان آن همواره آماده عرضه و فروش آن هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت 

شرکت مشارکت کنند. برای محاسبه میزان این نوع سهام، باید تعداد سهام در دست سهامداران راهبردی را 

بخش از سهام متعلق به دولت و سهامداران بر کل سهام شرکت تقسیم کرد. در واقع سهام شناور آزاد آن 

 شود که به هیچ وجه حاضر به فروش سهام خود نیستند. عمده اداره کننده شرکت نمی

 سهام عادی

دهنده مالکیت در یک شرکت است. حق مالکیت،  مسئولیت سهام عادی نوعی دارایی مالی است که نشان

های این ورقه م در خرید سهام جدید از جمله ویژگیمحدود سهامداران، حق رای و کنترل شرکت و حق تقد

 بهادار است.

 سهام غیرفعال

شوند. در واقع برای این نوع سهام به سختی خریدار یا این نوع سهام به ندرت در بازار خرید و فروش می

شود. بین قیمت خرید و فروش این نوع سهام ممکن است تفاوت زیادی وجود داشته فروشنده یافت می

 شد.با

 سهام فعال

های بزرگ و گویند. سهام شرکتگیرد را سهام فعال میطور مکرر و روزانه مورد معامله قرار میه سهامی که ب

هایی که نسبت به تحوالت اقتصادی و سیاسی حساس هستند مهم باید سهام فعال باشند. به خصوص شرکت

 و در معرض تغییرات ناگهانی قیمت قرار دارند.

 سهام ممتاز
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های شرکت، حق یا ادعای ها و داراییدرامدسهام ممتاز نوعی اوراق بهادار است که دارنده آن نسبت به 

شود. در زمان انحالل شرکت با محدود و معینی دارند. سود این نوع سهام قبل از سهام عادی پرداخت می

کنند. ق خود را دریافت میهای شرکت ابتدا صاحبان سهام ممتاز حقوها بعد از تسویه بدهیفروش دارایی

 رسد.ها به صاحبان سهام عادی میسپس باقی مانده دارایی

رسید و هزینه مالیاتی( های سهام عادی )نداشتن سرنامند زیرا ویژگیسهام ممتاز را اوراق بهادار ترکیبی می

 و اوراق قرضه )دریافت سود ثابت( را با هم دارا هستند.

 خاصسهامی 

های سهامی است. چنان چه یک شرکت سهامش بین افراد مشخص تقسیم شده شرکت یک نوع مجوز ثبت

 باشد و اجازه خرید و فروش سهام مستلزم رضایت تمام سهامداران باشد، شرکت سهامی خاص است.

 سهامی عام

های سهامی است. اگر سهام یک شرکت بین عموم افراد به شکل نامشروط تقسیم نوعی مجوز ثبت شرکت

د و خرید و فروش سهام برای تمامی سهامداران بدون اطالع شرکت و هماهنگی مجاز باشد این نوع شده باش

های سهامی عام، در دست عموم مردم قرار دارد و مالکیت سهام شرکت سهامی عام است. سهام شرکت

 محدود به عده خاصی نیست.

 سهم از بازار

محصوالت آن شرکت در مقایسه با کل فروش آن دهنده سهم یا درصد فروش سهم از بازار شرکت، نشان

 محصول توسط سایر تولیدکنندگان است.

 ش

 شاخص
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توان تغییرات کلمه شاخص به معنای نماگر یا نشانگر و در حالت کلی عددی است که با استفاده از آن می

عیارهای رکود و معموال یکی از م ی یک بازه زمانی خاص مشاهده کرد.ایجاد شده در یک یا چند متغیر را ط

شود؛ به بیان دیگر فعاالن بازار سرمایه از ها مشخص مییا رونق اقتصادی در بازار سرمایه از طریق شاخص

ها را در آینده دنبال کنند. توانند وضعیت کلی بازار را بسنجند و حتی تغییرات احتمالی قیمتاین طریق می

ها، به مقایسه تغییرات یک توانند از طریق شاخصان میاین موضوع نیز بسیار حائز اهمیت است که سهامدار

پدیده در دو زمان متفاوت احاطه پیدا کنند؛ به صورت کلی شاخص ابزاری برای مقایسه تغییرات گروهی 

توان صنایع مختلف را با یکدیگر چند پدیده با یکدیگر است. در این میان با استفاده از شاخص قیمت می

 مقایسه کرد.

 (TEDIXده نقدی )شاخص باز

های بورسی به سهامداران تغییرات شاخص بازده نقدی، میانگین بازدهی ناشی از پرداخت سود نقدی شرکت

طور میانگین سود نقدی ها بهدهد. لذا وقتی شاخص سود نقدی رو به کاهش است، شرکترا نشان می

 د.کننشان تقسیم میکمتری را در مجامع عادی سالیانه بین سهامداران

 شاخص بازار اول و بازار دوم

هایی نظیر میزان سرمایه، تعداد سهامداران، های بورسی بر اساس مؤلفهدر بورس اوراق بهادار تهران شرکت

شده بندیدسته …وضعیت سودآوری، تعداد سهامی که توسط سهامداران حقیقی در بازار خرید و فروش و 

های بندی، شرکتی که شرایط بهتری داشته باشد در بازار اول و دیگر شرکتاست. بر اساس این تقسیم

هایی که در بازار اول حضور دارند نیز به دو شود. در این میان شرکتبندی میبورسی در بازار دوم دسته

ها یک شاخص وجود دارد که بندیدسته شوند. برای هر یک از ایندسته تابلو اصلی و فرعی تقسیم می

 ها حضور دارند.دهد که در این گروههایی را نشان میمیانگین تغییرات قیمت سهام شرکت

 (TEFIXشاخص سهام آزاد شناور  )

شود. معموال های بورسی توسط سهامداران حقیقی و حقوقی خریداری میدر مجموع سهام شرکت
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و در صورت خریداری سهام  آیندمیهای بورسی به شمار ی در شرکتسهامداران حقوقی مالکان پرنفوذ

کنند. با توجه به این موضوع، به میزان های بورسی، درصد باالیی از سهام شرکت را تصاحب میشرکت

های بورسی در اختیار سهامداران حقیقی قرار دارد و مرتبا در بازار خریدوفروش سهامی که معموال در شرکت

 شود.هام شناور آزاد گفته میشود، سمی

 صنعت و شاخص مالیشاخص 

توان به دو بخش صنعتی و مالی تقسیم کرد. در بخش های بورسی را میصورت کلی تمامی شرکتبه 

قرار دارند. در  …های تولیدی و صنعتی نظیر مخابرات، خودروسازی، سیمان، پتروشیمی و صنعتی شرکت

حضور دارند. در این میان شاخص صنعت  …گذاری، بیمه وسرمایه هایها، شرکتبخش مالی نیز بانک

های فعال در بخش صنعت و شاخص مالی نیز میانگین دهنده میانگین تغییرات قیمت سهام شرکتنشان

های توان برای هر یک از بخشهای فعال در بخش مالی است. همچنین میتغییرات قیمت سهام شرکت

عنوان نمونه شاخص صنعت خودروسازی متوسط های در نظر گرفت. به آنهای جداگصنعت و مالی، شاخص

 دهد.های فعال در صنعت خودروسازی را نشان میتغییرات قیمت شرکت

 (TEDPIXشاخص قیمت و بازده نقدی )

عنوان شاخص کل ها از آن بهشاخص قیمت و بازده نقدی همان شاخصی است که همیشه در اخبار و رسانه

گذاران یکی از پرکاربردترین شود. شاخص کل در بین فعاالن بازار و سرمایهصحبت میبورس تهران 

 های پذیرفته شده در بورس است.هاست. این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکتشاخص

های محاسبه در بورس تهران است که هم ترین شاخصتوان یکی از دقیقشاخص قیمت و بازده نقدی را می

ها در آن مد نظر قرار گرفته ها و بازده سهام بر اثر افزایش قیمت سهام شرکتولفه تقسیم سود در شرکتم

 های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار است.دهنده سطح عمومی بازدهی کل شرکتاست. این شاخص نشان

 TEPIXشاخص کل  قیمت 
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دهنده تغییرات گویند، نشانن را شاخص کل میشاخص کل قیمت در بورس اوراق بهادار که به اختصار آ

کند. ها در کل بازار است و میانگین افزایش یا کاهش قیمت سهام در بازار را بیان میسطح عمومی قیمت

شود عنوان مثال وقتی گفته میدهد. به شاخص کل، میزان سود نقدی پرداختی به سهامداران را نشان نمی

درصد  ۳۰های بورسی به میزان است، یعنی میانگین قیمت سهام شرکتدرصد رشد کرده  ۳۰شاخص کل 

ای در نسبت به سال پایه، افزایش پیدا کرده است. در نظر داشته باشید که شاخص کل به صورت لحظه

 قابل بررسی و مشاهده است. www.tsetmc.comسایت شرکت مدیریت فناوری بورس به نشانی  

 شاخص هم وزن

توسط سایت مدیریت فناوری بورس در دسترس کاربران قرار گرفته  ۹۳اسفند  ۵شاخص هم وزن از تاریخ 

است. این شاخص پس از درخواست فعاالن بازار سرمایه مبنی بر واقعی نبودن شاخص کل طراحی و محاسبه 

اخص کل سهیم های پذیرفته شده در بورس با وزنی برابر در محاسبه ششد. در این شاخص تمامی شرکت

درصد نوسان مثبت بزرگترین شرکت  ۵درصد نوسان مثبت شرکتی کوچک، به اندازه  ۵هستند. در واقع 

 گذار است.تاثیربورس در این شاخص 

های خاص شاخص کل وجود دارد این است که برداریای که همواره از دستوری شدن بازار و بهرهشائبه

را در شاخص کل دارد باعث  تاثیره بزرگ بوده و بیشترین معامالت هماهنگ شده بلوکی در سهامی ک

شود تا کلیت بازار  به صورت تصنعی مثبت گزارش شود به طوری که در شاخص هم وزن این امکان می

 وجود ندارد.

 شرکت بزرگ ۳۰شاخص 

 دهد. معیارشرکت بزرگ بورس را نشان می ۳۰شرکت بزرگ نیز میانگین تغییرات قیمت سهام  ۳۰شاخص 

ها نیز از ارزش روز بازار سهم تعیین شرکت نیز بر اساس اندازه شرکت است و اندازه شرکت ۳۰انتخاب این 

ضرب قیمت سهم در تعداد سهام منتشرشده شرکت به دست  شود که ارزش روز بازار سهام از حاصلمی

های بورسی کمتر کتدهد. اگرچه این شرشرکت بزرگ تغییرات قیمت سهام را نشان می ۳۰آید. شاخص می
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درصد ارزش بورس تهران را به خود  ۷۰دهند اما بیش از های بورسی را تشکیل میاز ده درصد تعداد شرکت

تواند اثر بزرگی بر شاخص کل و بورس داشته باشد. این شاخص ها میاند و تغییرات قیمت آناختصاص داده

توان به فوالد، فارس، فملی، اخابر و کگل اشاره سهام میشود. ازجمله این روزرسانی میبار بههر سه ماه یک

 کرد.

 شرکت برتر ۵۰شاخص 

ها شوند که سهام این شرکتشرکت برتر در بورس اوراق بهادار معرفی می ۵۰بار، معموال هر سه ماه یک

 ۵۰ص های موجود در بورس اوراق بهادار، قابلیت نقد شوندگی بیشتری را دارد. شاخنسبت به سایر شرکت

ها در طول روز، به تعداد دهد. این شرکتشرکت برتر را نشان می ۵۰شرکت برتر میانگین قیمت سهام این 

های بورسی را توانند سهام این شرکتراحتی میشوند و سهامداران بهتوجهی خریدوفروش میقابل

 خریدوفروش کنند.

 گذاری مرکزی و تسویه وجوهسپرده شرکت

رکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از نهادهای اصلی بازار سرمایه ایران است که زیر نظر گذاری مشرکت سپرده

سازمان بورس و اوراق بهادار ساز و کار تسویه معامالت و تضمین امنیت و کارآمدی بازار اوراق بهادار ایران از 

کاهش ریسک و کاهش  سازی معامالت اوراق بهادار با تمرکز بر افزایش کارایی،طریق توسعه و بهینه

 های پایاپای و تسویه وجوه معامالت ایجاد کرده است.هزینه

گذاری اوراق بهادار، یک سازوکار ثبت الکترونیک  است که نگهداری اوراق بهادار و ثبت نقل و سیستم سپرده

یکی گواهی سهام یا ها را برعهده دارد. در این سیستم مالکیت اوراق بهادار، بدون نیاز به مبادله فیزانتقال آن

 کند.هر سند کاغذی دیگر، همزمان با انتقال اوراق از یک حساب به حساب دیگر، تغییر می

 پذیرهای سرمایهشرکت

 پذیر نام دارند.های سرمایهرا خریداری کرد شرکت هاهایی که بتوان سهام آنشرکت
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 شورای عالی بورس و اوراق بهادار

های کالن این بازار را بر رکن بازار اوراق بهادار ایران است که تصویب سیاستترین شورای عالی بورس، عالی

(، این شورا در راستای حمایت ۱۳۸۴آذر  ۱عهده دارد. طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )

راق بهادار و به دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوگذاران و با هدف ساماناز حقوق سرمایه

 منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مقرر در آن قانون تشکیل شده است.

 اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

 رئیس شورا )وزیر امور اقتصاد و دارایی( ●

 دبیر و سخنگوی شورا )رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار( ●

 یر بازرگانیوز ●

 رئیس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ●

 رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ●

 رئیس اتاق تعاون ●

 دادستان کل کشور یا معاون وی ●

 یک نفر نماینده از طرف کانون ●

یک نفر خبره از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر بورس  ●

 کاال

 ص

 صف خرید

گویند. دستورهای خرید در باالترین نرخ مجاز و عدم وجود فروشنده در طرف مقابل را صف خرید میتجمع 

ای برای آن به این معنا که تعداد زیادی از افراد در یک روز برای خرید سهم معین مراجعه نمایند و فروشنده

 گذاران به آن سهم است.دهنده اقبال سرمایهنیست. تشکیل صف خرید نشان
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 فروش صف

گویند. ترین نرخ مجاز و عدم وجود خریدار در طرف مقابل را صف فروش میدستورهای فروش در پایین

زمانی که برای یک سهم فروشندگان زیادی وجود داشته باشد و از طرفی کسی حاضر به خرید آن سهم 

تواند حاکی از یشود سهم صف فروش است. تشکیل صف فروش برای یک سهم، منباشد به اصطالح گفته می

 گذاران از آن سهم باشد.عدم اقبال سرمایه

 صکوک

صکوک جمع کلمه صک و به معنای اسناد است. این لغت در فارسی مترادف چک در نظر گرفته می شود. 

ابزارهای مالی  اسالمی یا همان صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی 

و دارندگان آن به صورت مشاع  ن اوراق بر پایه یکی از قراردادهای مورد تایید اسالمی طراحی شدههستند. ای

ها هستند. صکوک ابزار نوینی است که در ها و منافع حاصل از آنای از داراییمالک یک یا مجموعه

ثابت یا متغیر  درامدیی با شود این اوراق مبتنی بر داراکار گرفته میکشورهای اسالمی به جای اوراق قرضه به

قابل معامله در بازار ثانویه و بر اساس اصول شریعت است. اوراق صکوک باید خود دارای ارزش بوده و 

توان به ها میهای سفته بازی باشند. صکوک انواع مختلفی دارد که از جمله آنتوانند بر اساس فعالیتنمی

 رد. اوراق وقفی، اوراق مرابحه، اوراق اجاره و ... اشاره ک

 گذاریهای سرمایهصندوق

یک نهاد مالی که دامنه اصلی فعالیت آن شامل سرمایه »گذاری این است: تعریف قانونی صندوق سرمایه

گذاری در زمینه اوراق بهادار است و مالکین آن متناسب با میزان سرمایه گذاری خود، در سود و زیان 

 «شریک هستند.

تی است متشکل از کارشناسان خبره بورس و اوراق بهادار که در حقیقت، صندوق سرمایه گذاری شرک

 …مبالغی را از افراد دریافت و در زمینه های مختلف مثل سهام، اوراق قرضه، سپرده های بانکی و 

ها و نحوه تقسیم سود در میان کند. با توجه به نوع صندوق، ترکیب و نوع این داراییگذاری میسرمایه
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 د بود.مالکان، متفاوت خواه

شوند. روشی مناسب گذاری محسوب میها یک روش غیرمستقیم برای سرمایهبا این توضیحات، صندوق

توانند زمان کافی را به تحلیل بازار و بررسی ویژه برای افرادی که درباره بورس اطالعات کافی ندارند یا نمیبه

های بورس و ایحدی باال است که حرفه ها اختصاص دهند. البته بازدهی این روش در بعضی موارد بهسهم

 دهند.ها اختصاص میکنند و بخشی از سبد سهام خود را صندوقبازار سرمایه نیز از آن استفاده می

 ثابت درامدگذاری با ندوق سرمایهص

ق های بانکی، اوراثابت مثل سپرده درامداز سرمایه خود را به اوراق با  %۷۵اند حداقل ها موظفاین صندوق

تری نسبت به انواع دیگر دارند. نحوه پرداخت اختصاص دهند و به همین دلیل ریسک پایین …مشارکت و 

 ها به دو صورت است:سود در این صندوق

 شود.گذاران تقسیم میماهه بین سرمایههای سهصورت ماهانه یا در دوره به ●

صورت روزانه محاسبه ش صندوق بهشود. ارزش واحدها بر اساس ارزواریز سود مستقیما انجام نمی ●

 شود و برای شناسایی سود، الزم است واحدها را بفروشید.می

 گذاری در سهامصندوق سرمایه

درصد از دارایی خود را به خرید سهام و  ۷۰گذاری در سهام بر اساس قانون باید حداقل های سرمایهصندوق

ها نیز ها باالتر و طبیعتا میزان ریسک آنحق تقدم سهام تخصیص دهند. معموال سوددهی این صندوق

تری هستند. دو نکته پذیری بیشتری دارند گزینه مناسبها برای افرادی که ریسکبیشتر است. این صندوق

 ها وجود دارد:مهم در مورد این صندوق

ای ندارند و تنها در صورت فروش واحدها گذاری در سهام پرداخت سود دورههای سرمایهصندوق ●

 شود.ابطال واحدها(، سود شناسایی می)

های واسطه افزایش قیمت سهام، ارزش و بازدهی صندوق در دوران رونق بازار بورس، به ●

 رود.شدت باال میگذاری در سهام بهسرمایه
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 گذاری مختلطصندوق سرمایه

گیرند و بر اساس قانون، ها، از نظر بازدهی و میزان ریسک، بین دو موردی که قبال گفتیم قرار میاین صندوق

درصد در اوراق با  ۶۰تا  ۴۰درصد در بازار سهام و  ۶۰تا  ۴۰های خود را با نسبت موظف هستند دارایی

ها نیز سود گذاری کنند. این نوع صندوقسرمایه …های بانکی، اوراق مشارکت و ثابت مانند سپرده درامد

 کنند.ای پرداخت نمیدوره

 یا قابل معامله ETFگذاری صندوق سرمایه

تواند طبق هر یک از الگوهایی یا قابل معامله در بورس، می ETFهای سرمایه گذاری ترکیب دارایی صندوق

که اشاره کردیم باشد. تفاوت این مورد با انواع قبلی، نحوه خرید و فروش واحدها است. واحدهای این 

ها بیشتر است. نکته مهم دیگر ، نقدشوندگی آنشود و به این ترتیبها در بورس خرید و فروش میصندوق

 گذارد.ها اثر میاین است که شرایط کلی بازار و میزان عرضه و تقاضا، روی قیمت واحدهای این صندوق

 tsetmc.comو  fipiran.comتوانید به دو سایت است یا خیر می ETFبرای این که بدانید یک صندوق 

مشاهده است. گذاری دارای مجوز قابلهای سرمایهرست تمامی صندوقفه fipiranمراجعه کنید. در سایت 

 شود. با جستجوی نام صندوق مورد نظر و کلیک بر روی آن، اطالعات صندوق نمایش داده می

 صورت سود و زیان

ها موظف هستند در پایان سال مالی، صورت سود و زیان خود  را که شامل مواردی از قبیل میزان شرکت

. کنندفروش شرکت، میزان هزینه شرکت و اطالعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت است را منتشر 

میزان سودآوری  قابل مشاهده است. هر اندازه codal.irها در پایگاه اینترنتی صورت سود و زیان شرکت

های ارزنده بودن تواند یکی از نشانهشرکت در مقایسه با قیمت سهام آن شرکت در بورس بیشتر باشد، می

 سهام باشد.

 ض
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 βضریب بتا 

آیند. این معیار میزان های آماری و تاریخی به دست میمعیاری است که با استفاده از داده βضریب بتا 

گذار با خرید سهم در تناسب با ریسک کل بازار قبول سرمایه دهد که هرمیسیستماتیکی را نشان ریسک 

دهد دهد که آن سهم نسبت به بازار چقدر نوسان دارد و در واقع نشان میکند. بتای هر سهم نشان میمی

ان گذارند. بتای بازار با عدد یک نشمی تاثیرهای بازار چقدر و با چه شدتی روی سهم مورد نظر که نوسان

شود. اگر بتای یک سهم کمتر از یک باشد، آن سهم نسبت به بازار نوسان کمتر و اگر بیشتر از یک داده می

 باشد نسبت به بازار نوسان بیشتری دارد.

 ع

 عرضه

عرضه عبارت است از اعالم آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف فروشنده. به عبارت دیگر فروش سهام را 

 گویند.عرضه می

 عرضه اولیه

هایی که اولین بار عرضه اولیه به معنای اولین فروش سهام یک شرکت به سهامداران در بورس است. شرکت

سال سابقه فعالیت دارند. منظور از اولیه این  ۳شوند تازه تاسیس نیستند و اغلب حداقل در بورس عرضه می

شود. در واقع اران خارج از شرکت عرضه میبار در بورس به سهامداست که مالکیت سهام شرکت برای اولین

 عرضه اولیه نخستین عرضه اوراق بهادار شرکت، پس از پذیرش آن در بورس است.

 عرضه خصوصی

 گویند.گذاران نهادی را عرضه خصوصی میفروش مستقیم اوراق بهادار توسط  ناشر به سرمایه

 عرضه عمومی
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 گویند.را عرضه عمومی میعرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش 

 ق

 قراردادهای آینده )آتی(

کند در زمان مشخصی )سررسید(، مقدار معینی نوعی ابزار مشتقه است که به واسطه آن فروشنده تعهد می

کنند، به خریدار بفروشد. خریدار نیز از یک کاالی مشخص را به قیمتی که در لحظه حال )االن( تعیین می

 کند کاالی مذکور را با همان مشخصات )مقدار و زمان(، خریداری کند.تعهد میطبق این قرارداد 

 قرارداد سلف

کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد است که در آن عرضهقرارداد َسلَف قراردادی 

واند معادل دارایی پایه ترساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار میسلف به فروش می

خریداری شده را در یک قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند که به این قرارداد نیز به اختصار 

 گویند.سلف می

 قراردادهای معاوضه

قرارداد معاوضه یا سوآپ نوعی ابزار مشتقه است که طی آن توافقی بین دو شرکت برای معاوضه جریان 

گیرد. این قرارداد تاریخ پرداخت و ا دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی( صورت مینقدی در آینده )ب

 کند.چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود مشخص می

 قراردادهای اختیار معامله

)نه الزام و اختیار معامله قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد حق 

تعهد( دارد که مقدار معینی از دارایی مندرج در قرارداد را با قیمت معین و در زمانی مشخص بخرد یا 

ای انجام دهند. در این کنند که در آینده معاملهبفروشد. بنابراین بر اساس این قرارداد، دو طرف توافق می

ینی، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را معامله خریدار اختیار معامله، در ازای پرداخت مبلغ مع
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آورد. از طرف دیگر، در زمانی مشخصی با قیمتی که هنگام بستن قرارداد تعیین شده است، به دست می

فروشنده قرارداد اختیار معامله، در مقابل اعطای این حق به خریدار با دریافت مبلغ معینی هنگام عقد 

 ارداد، آماده فروش دارایی مذکور است.قرارداد، براساس مفاد قر

 قیمت اولیه

 شود. قیمتی است که در شروع جلسه رسمی معامالتی برای هر ورقه بهادار در تابلو بورس اعالم می

 قیمت آخرین معامله

 آخرین قیمتی است که تا آن لحظه سهام با آن معامله شده است. 

 قیمت باز

 شود. نرخی که اختیار آن از طرف مشتری به کارگزار واگذار می

 قیمت بازار سهام

 گیرد. های موجود درباره سهام شرکت مورد معامله قرار میآخرین قیمتی که طبق گزارش

 یمت پایانی تعدیل یافتهق

تقسیم سود نقدی،  به قیمت پایانی سهام پس از اعمال تغییراتی که در اثر عواملی همچون تغییر سرمایه یا

 گویند.قیمت پایانی تعدیل یافته می

 قیمت پایانی سهم

ها هایی است که آن سهم در طول روز بر اساس آن قیمتقیمت پایانی سهام یک شرکت، میانگین قیمت

مورد داد و ستد قرار گرفته است. سامانه معامالتی بورس پس از محاسبه میانگین قیمت سهم در طول روز، 

 کند که آیا میزان معامالت سهام نیز به اندازه حجم مبنا بوده است یا خیر.خودکار بررسی می به صورت

چنان چه حجم معامالت سهم حداقل به اندازه حجم مبنا بوده باشد، میانگین محاسبه شده به عنوان قیمت 
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نا کمتر باشد به همان پایانی سهم در سامانه معامالت ثبت خواد شد. اما اگر حجم معامالت سهام از حجم مب

نسبت از میزان افزایش یا کاهش قیمت سهام هم کاسته شده و قیمت پایانی بر این اساس محاسبه و در 

 شود.سامانه معامالت ثبت می

 گیرد:قیمت پایانی سهام در انتهای ساعت معامالت به دو روش زیر صورت می

 میانگین وزنی از معامالت انجام شده هر سهم -الف

 درصد از تعداد سهام شرکت ۲۰روز کاری /  ۲۵۰به روش حجم مبنا:  -ب

 قیمت پایه

قیمت مشخص و بدون قید و شرطی که توسط فروشنده برای عرضه سهام در معامالت عمده تعیین و از 

 شود و مبنای رقابت در معامالت عمده است. طریق کارگزار فروشنده به بورس اعالم می

 قیمت مرجع

ا قیمت تعدیل شده پایانی سهم در روز معامالتی قبل، حسب مورد است که توسط بورس قیمت پایانی ی

 شود.محاسبه می

 قیمت نظری گشایش

حراج، توسط  ی ثبت شده با استفاده از سازوکارهاقیمتی است که در مرحله گشایش بر اساس سفارش

 شود.یسامانه معامالتی محاسبه و معامالت مرحله گشایش با آن قیمت انجام م

 ک

 کارگزار بورس

کارگزار بورس، شرکتی دارای افراد خبره است که با مجوز سازمان بورس در قالب یک شرکت سهامی خاص، 

 کندت و وارد سامانه معامالت میتقاضای خرید و فروش سهام مشتریان را در ساعات کاری بازار بورس دریاف
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کند. کارگزاران خدماتی عنوان حق کارگزاری دریافت میو در ازای آن درصدی از ارزش ناخالص معامله را به 

گذاران، مدیریت سبد سهام ریزی برای تعیین سبد سهام سرمایهگذاری، برنامهنظیر مشاوره در امر سرمایه

 دهند.به مشتریان ارائه می …مشتریان و 

اختیار خرید و فروش سهام تخصص های در واقع کارگزار نهاد یا سازمان مالی است که در امور سهام و برگ

دارد و واسطه بین خریدار و فروشنده اوراق بهادار است و به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود 

شده در بورس و سایر خدمات داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات به

 شود.زمان بپردازد که از آن به عنوان حق عضویت یاد میپردازد. هر کارگزار باید مبلغی به سامی

 نویسیکارگزار متعهد پذیره

کارگزاری است که در عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس، تامین مالی خرید بخشی از اوراق را که به فروش 

 شود.رسد، متعهد مینمی

 کارگزار ناظر

داران در هر یک از نمادهای معامالتی زیر نظر یک کارگزار اندازی سامانه جدید معامالت، دارایی سهامبا راه

شود و از آن پس سهامداران، دارایی سهام خود را در هر نماد قرار گرفت که به آن کارگزار ناظر گفته می

 توانند به فروش برسانند.معامالتی صرفا از طریق کارگزاری ناظر خود در آن نماد معامالتی می

 کارمزد کارگزار

العمل کارگزاران بابت خرید و یا فروش سهام که درصدی از ارزش ناخالص خرید یا فروش است قبه ح

گویند که درصدی از شود. دستمزد کارگزاران بابت خرید یا فروش هر سهم را کارمزد میکارمزد گفته می

 ارزش خرید یا فروش سهم است.

 ن کارگزاران بورس و اوراق بهادارکانو

ای و نظم بخشیدن به روابط بین اعضاء های حرفهیک تشکل خودانتظام است که با هدف تنظیم فعالیت
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قانون بازار اوراق بهادار مصوب  ۵۳و  ۱های ، ماده۵تشکیل شده است. این نهاد مالی در راستای اجرای بند 

تاسیس شد. از جمله وظایف  ۸۶ با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه ۸۴اول آذر 

توان به مواردی همچون نظارت بر عملکرد اعضا و اشخاص وابسته، وضع و اجرای ضوابط کانون کارگزاران می

ای انضباطی برای اعضاء، برقراری و اجرای نظام مناسب برای رسیدگی به اختالفات و استانداردهای حرفه

 اشاره کرد. …خدمات اعضا واعضا، پیشنهاد تغییر سقف کارمزدها و نرخ 

 کدال

رسانی ناشران اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این سامانه سامانه جامع اطالع

سازمان  ۱۳۸۴، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب اول آذر ۲الکترونیکی طبق ماده 

دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و کارای گذاران و با هدف سامانرمایهبورس و اوراق بهادار، برای حمایت از س

 اوراق بهادار به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون تشکیل شده است.

ای، گزارش دوره ای و میانهای مالی دورهها در زمینه صورتبندی شده شرکتدر این سامانه اطالعات دسته

ها قرار دارد. آدرس سامانه : درامدبینی ها، پیشها، اطالعیهیره شرکتها، گزارش هیئت مدمجامع شرکت

codal.ir 

 بورسی/ کد سهامداریکد 

های دیگر مثل مراجعه حضوری، ابتدا باید کد صورت آنالین یا روشبرای خرید و فروش سهام در بورس به

خواهید در بانک واریز و برداشت پول انجام بورسی یا کد سهامداری داشته باشید، درست مثل زمانی که می

عدد  ۵ول نام خانوادگی شما و ای است که از سه حرف ادهید، به حساب بانکی نیاز دارید. کد بورسی شناسه

باشد، کد معامالتی آقای ثمری « ثمری»شود. برای مثال اگر نام خانوادگی شخصی تصادفی تشکیل می

شود. کسی که دارای باشد. کد بورسی با نام کد سهامداری نیز شناخته می« ۱۲۳۴۵ثمر»صورت تواند بهمی

آنالین یا پنل معامالت اینترنتی، نسبت به خرید و فروش  تواند از طریق نرم افزار معامالتکدبورسی است می

سهام اقدام کند. نام دیگر معامالت آنالین، معامالت برخط و نام دیگر معامالت اینترنتی، معامالت آفالین 
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تواند یک کد بورس داشته باشد. برای دریافت فرد است و هر سرمایه گذار فقط میمنحصربه بورسیاست. کد 

 توانید به سامانه آگاه اکسپرس مراجعه کنید.میکد بورسی 

 کد معامالتی

توانید از طریق سامانه کنید و به واسطه آن میکد معامالتی همان کدی است که از کارگزاری دریافت می

تواند به تعداد کارگزاری مورد نظر خود خرید و فروش کنید. هر فرد تنها یک کد بورسی دارد اما می

  کد معامالتی دریافت کند.  ،کندها فعالیت میکه در آنهایی کارگزاری

 عامالتیگره م

وضعیتی است که در آن یک نماد معامالتی به رغم برخورداری از صف سفارش خرید یا فروش حداقل معادل 

ها، های با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکتیک برابر حجم مبنا برای شرکت

های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت ده جلسه معامالتی متوالی مورد علت عدم تقارن قیمت به

 درصد حجم مبنا باشد. ۵معامله قرار نگیرد یا متوسط معامالت روزانه آن در این دوره کمتر از 

ره مشخصی که از حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی نماد مورد نظر، برای دو تاثیربرای رفع گره معامالتی، 

های دارای گره معامالتی براساس شود، فهرست شرکتجلسه معامالتی متوالی بیشتر نیست، حذف می ۵

وضعیت سفارشات پایان جلسه معامالتی و حجم معامالت آخرین ده جلسه معامالتی توسط بورس استخراج 

ت این شرکت به اطالع عموم روز از طریق سامانه معامالت و همچنین سای همان ۱۶و حداکثر تا ساعت 

 رسد.حذف حجم مبنا در جلسه معامالتی روز بعد اعمال خواهد شد.می

بینی شده، حجم مبنا در محاسبه قیمت پایانی سهام شرکت پس از رفع گره معامالتی یا خاتمه دوره پیش

های معامالتی به رهگردد. برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که اجرای صحیح رفع گلحاظ می

 شود.نفع بازار تمام می

 نامه حق تقدم )خرید(گواهی
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ای است که در آن میزان حق تقدم در خرید سهم، وجوه قابل واریز و مطالبات سهامدار در نامهگواهی 

 صورتی که وجود داشته باشد، قید شده است.

 گذاریگواهی سرمایه

کننده تعداد شود و بیانگذار صادر میدوق به نام یک سرمایهسندی است که مطابق اساسنامه از طرف صن

 گذار است.گذاری در تملک آن سرمایهواحدهای سرمایه

 نامه نقل و انتقال و سپرده سهامگواهی

 دهد.ای است که دارایی سهام و میزان سهام سپرده شده سهامدار را نشان مینامهگواهی

 م

 محدودیت حجمی

شود. بهاداری است که در هر نماد معامالتی طی هر سفارش در سامانه معامالت وارد می حداکثر تعداد اوراق

 این رقم مضرب صحیحی از واحد پایه معامالتی متعارف است.

 مجمع

گیری درباره مسائل مهم شرکت از قبیل تجمع و گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت به منظور تصمیم

سهامداران شرکت متناسب با میزان سهم خود، در مجامع حق رای دارند. شود. تقسیم سود، مجمع گفته می

روز قبل از برگزاری مجمع، آگهی برگزاری مجمع را در روزنامه  ۱۰هیئت مدیره شرکت موظف است حداقل 

کثیراالنتشاری که به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب شده است، منتشر کند تا سهامداران از این 

 وند.موضوع مطلع ش

 مجمع عادی سالیانه

هیئت مدیره شرکت موظف است هر سال یک بار، سهامداران شرکت را دعوت کرده و گزارش عملکرد 
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شود. در این مجمع به این گردهمایی مجمع عادی سالیانه گفته می سالیانه خود را به سهامداران ارائه کند.

گیری ن و انتخاب اعضای هیئت مدیره رایدرباره موارد مهمی چون؛ میزان سود تقسیمی به سهامدارا

 شود.می

 العادهمجمع فوق

العاده نام دارد. در به جز مجمع عادی سالیانه، هر مجمع دیگری که توسط شرکت برگزار شود مجمع فوق

 …این نوع مجمع درباره مواردی نظیر؛ افزایش سرمایه، تغییر نشانی شرکت، تغییر نام شرکت و 

 شود.گیری میتصمیم

 مشتری

تواند نماینده قانونی خریدار یا شخصی است که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار است. مشتری می

 فروشنده باشد.

 مشتری حقوقی

 شود.ها مشتریان حقوقی گفته میبه آن دسته از خریداران که هویت واقعی ندارند مانند شرکت

 مشتری حقیقی

 شود.حقیقی  و واقعی هستند مشتریان حقیقی گفته می به آن دسته از خریداران که دارای هویت

 معامالت

یابد که خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس پذیرفته شده است. هر معامله در صورتی قطعیت می

 به تایید بورس برسد.

 معامالت بلوکی

 شود.قیمتی رعایت نمیمعامالتی با حجم باالست که در آن قواعد مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت 
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 معامالت عمده

حجم معامالت آن  معامالتی است که تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت، یا

 یا حجم معامالت کل بازار طی مدت معین بیشتر باشد. طی دوره معین

 ن

 شدهناشر پذیرفته

 است.ناشری است که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده 

 ناشر خارج از بورس

 ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد.

 های مالینسبت

ها کتشرلی ماین موقعیت توان از جمله ابزار سودمند در تعی( را میFinancial Ratiosهای مالی )نسبت

نسبت برخی از اقالم مهم مالی درک  ارائهنام آن پیدا است با های مالی چنان که از ورد. نسبتآبه حساب 

دهند. با بررسی های مهم در بازه نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت را به دست میدرستی از واقعیت

ی هانسبتتوان به آسیب شناسی فعالیت مالی یک شرکت نیز دست یافت. های مالی میو تحلیل نسبت

 شوند:عمده تقسیم میلی به چهار گروه ما

 ی نقدینگیهانسبت ●

 ی فعالیتهانسبت ●

 میهری اهانسبت ●

 دآوریسوی هانسبت ●

 P/Eنسبت 

P/E خالصه( شده نسبت قیمت سهمP  مخففPrice به )سهم ) هر درامدEPS  مخففEarning Per 
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Share .است ) 

 ماد شرکتن

اول نماد بر گرفته از صنعتی است که های پذیرفته شده در بورس است. حرف نماد نام اختصاری شرکت

به عنوان مثال نماد شخارک، حرف  ش   شرکت در آن قرار دارد و بخش  دوم نماد خالصه نام شرکت است.

بیانگر صنعت شیمیایی و کلمه خارک مخفف عبارت پتروشیمی خارک است. فعاالن بازار بورس عمدتا بجای 

 برند.را به کار میها ها، نماد آناستفاده از نام کامل شرکت

 نقدشوندگی

کند که گیری در بورس است. قابلیت نقدشوندگی به این نکته اشاره میهای تصمیمنقدشوندگی یکی از مولفه

توان یک دارایی یا سهام را به قیمت واقعی در بازار فروخت و به پول نقد تبدیل کرد. هر با چه سرعتی می

 باشد، قابلیت نقدشوندگی آن نیز باالتر است.چقدر میزان معامله در یک سهم بیشتر 

 نماد باز

ها در بازار های سهامی عام در بازار بورس پذیرفته شدند، برای این که اوراق سهام آنپس از آن که شرکت

ها در تابلو بورس باز شود. پس از باز شدن نماد معامالتی، خرید قابل داد و ستد باشد، باید نماد معامالتی آن

 شود.طور مرتب و روزانه انجام میه ش سهام بو فرو

 نماد بسته

شان باز است، بخواهند هر گونه تغییری های پذیرفته شده بورسی که نماد معامالتیچنان چه مدیران شرکت

در اصول اساسی شرکت ایجاد کنند یا این که سازمان بورس صالح بداند، نماد معامالتی آن در تابلوی بورس 

توان به تغییر محل شرکت، شود. از جمله این موارد میکان دادوستد سهام موقتا متوقف میبسته شده و ام

 اشاره کرد.  …و EPSافزایش سرمایه، هر گونه تغییر در 

 های تحت نظارتنهادها و تشکل
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هایی که بر اساس قانون، مجوز تاسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت تمامی نهادها و تشکل

های کاالیی، شرکت ها، بازارهای مشتقه، بورسها، بازارهای خارج از بورس، کانوننموده باشند. از قبیل بورس

 ی.گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالسپرده

 نهادهای مالی

 این موارد اشاره کرد: توان بهمنظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار هستند از آن جمله می

های بندی، صندوقگذاری، موسسات رتبهگران، بازارگردانان، مشاوران سرمایهمعامله کارگزاران،

 …ن سرمایه و های تامیهای پردازش اطالعات مالی، شرکتگذاری، شرکتسرمایه

 نوسان نامحدود

شوند. زیرا ها متوقف شده است، پس از بازگشایی نماد مشمول دامنه نوسان نمیهایی که نماد آنشرکت

ی بیش از دامنه نوسان تاثیراطالعات با اهمیتی که نماد شرکت بخاطر آن متوقف شده است ممکن است 

شده بر قیمت سهام داشته باشد و طبیعی است که بر اساس ساز و کار حراج باید اجازه داده شود تا تعیین

 واقعی خود را بر میزان عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت سهام بگذارد. تاثیراطالعات 

 افتد:نوسان نامحدود در شرایط زیر اتفاق می

 از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانهاولین روز معامله پس  ●

 اولین روز معامله پس از تصویب افزایش سرمایه ●

 درصد تغییر ۱۰شرکت با بیش از  EPSاولین روز معامالتی پس از انتشار اطالعیه تعدیل  ●

 و

 گذاری منتشرشدهواحدهای سرمایه

کرده است، واحدهای  نویسی تا آن زمان صادرگذاری که از زمان شروع پذیرهبه واحدهای سرمایه

 گویند.شده میگذاری منتشرسرمایه
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 گذاریواحدهای صندوق سرمایه

 گویند.گذاری را یک واحد میهای سرمایهجزء سرمایه در صندوق کوچکترین

 


