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. هدف اصلی این مطلب آشنا نمودن داده نشده اندبنیادین آموزش  به صورت عمیق ومفاهیم  اثردر این 

لیل گران تکنیکال و تحلیل خواننده با ادبیات رایج در بازار می باشد. در نسخه های بعدی ادبیات خاص تح

 گران فاندامنتال را نیز شرح خواهیم داد.

ل انگیزه موانع در مقاب ات و عبارات جدید از مهمترینحنا آشنا بودن و ترس از روبرو شدن با انبوه اصطال

این شکل آشنا نمودن با یادگیری افراد می باشد که در این شیوه آموزشی سعی در گذر از این مانع داریم. 

معنا و کاربرد لغات به نوعی یک شیوه آموزشی نیز می باشد که به مرور موجب تسلط یافتن شما بر مفاهیم 

 عمیق تر در بورس نیز خواهد شد. 

 

که شما ضمن یافتن معانی آن اگر به ترتیب  به طوری و با نظم خاصی بوده است. انتخاب لغات با دقت زیاد

نیز در کنار معانی تخصصی لغات مفاهیم کلی بورس، شرکت ها، سهام و ورود به بازار بورس را ید وپیش بر

 .یاد خواهید گرفت

در صورت مفید دانستن این اثر آن را در اختیار دیگران نیز قرار دهید تا دانش اجتماعی از بورس، به 

بد، همچنین در صورت داشتن پیشنهاد یا انتقاد لطفا بنده را آگاه نمائید تا در آثار شکل صحیح افزایش یا

 بعدی با مد نظر قرار دادن آن نکات، نواقص را بر طرف نمایم.

 

 0131ماه دی  –میالد ابوعلی 

  



 بازار 

 .بازار به محلی گفته می شود که در آن خرید و فروش انجام شود

 بورس

در جهان بورس های . که در آن معامالت به صورت متمرکز و تحت نظارت ناظری انجام می شود ستیک بازار ا بورس

 .متنوع و گوناگون وجود دارد درست مانند بازارهای مختلف

 فرابورس

آن شرایط کمتری را باید لحاظ  بازار است که روش کار در آن مانند بورس می باشد اما شرکت ها برای ورود به یک

 .داریم هم فرابورسدر ایران  و قوانین معامالتی آن با بورس تفاوت هایی دارد. ضور در آن سهل تر استکنند و ح

 بورس اوراق بهادار

 .در این بازار افراد به خرید و فروش اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت، سهام و این دست اوراق می پردازند

 بورس کاال 

س فلزات بورس غالت و ... در ایران چندین در این بازار افراد به خرید و فروش عمده کاال می پردازند مانند بور

 .بورس کاال داریم

 شرکت 

یک مجموعه متشکل از افراد فعال در یک حوزه مشخص که به طور مشترک بر روی پروژه ها و طرح های مورد 

 .نظرشان فعالیت دارند

 سهم 

 .دنقسمت ها سهم نام دار از نظر مالی متشکل از قسمت های مساوی و کوچکی هستند. این شرکت

  



 سهام

 .سهام به تعدادی سهم گفت می شود

 سهامدار / سهامداران 

به اشید داشته ب شرکت بسیار بزرگییک سهم از حتی به افرادی گفته می شود که مالک سهم هستند. مثال اگر شما 

 .خواهید بودشرکت جزو سهامدارن آن هر حال 

 سهامی خاص 

شده باشد و اجازه  نوع مجوز ثبت شرکت های سهامی است. اگر یک شرکت سهامش بین افراد مشخص تقسیم یک

همچنین یک سری مقرارات محدود دیگر شرکت  باشد، سهامداران تمام رضایت  خرید و فروش سهام مستلزم

 .سهامی خاص نام خواهد گرفت

 است. در حال حاضر در کشور ما هنوز بورس شرکت های سهامی خاص راه اندازی نشده

 سهامی عام

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

بدون اطالع به شرکت و هماهنگی مجاز باشد، همچنین  شده باشد و اجازه خرید و فروش سهام برای تمام سهامدارن

 .مشخص شده در مجوزها، این شرکت سهامی عام نام دارد یک سری مقررات دیگر حقوقی

 حقیقی / حقوقی 

را  هویت غیر شخصی دارندحقیقی و آن دسته که  راهستند  شخصی دارای هویتاقتصاد، آن دسته از افراد که  در

مثل علی زارع و ... و سهامی ممکن است سهامداران حقیقی داشته باشد  حقوقی می نامند. مثال یک شرکت

 .اسالمی حقوقی داشته باشد مانند شرکت سرمایه گذاری ملک گستر یا بنیاد مسکن انقالب سهامداران

  

 



 پذیره نویسی

شود که در آن سهام  فرایند فروش سهام یک شرکت سهامی عام در زمان تاسیس آن پذیره نویسی گفته می به

 .فراهم خواهد آمد اهد شد و سرمایه اولیه شرکتشرکت بین متقاضیان تقسیم خو

 مجمع عمومی 

حسب نیاز دارای حالت  سهامداران یک شرکت سهامی می باشد که ممکن است دوره ای باشد یا موردی بر نشست

ارکان شرکت )مدیریت و ...( تا سیاست گذاری های کالن  فوق العاده. در این نشست تصمیمات متفاوت از تعیین

همچنین  تمام سهامداران فارغ از تعداد سهام خود حق شرکت در این نشست را دارند، .کت صورت می پذیردشر

رای در مورد مسائل شرکت را دارند.  به نسبت تعداد سهام خودشان به کل سهام افراد حاضر در جلسه شرکت حق

 .غائبین در نشست فاقد حق رای می باشند

 سود هر سهم 

هزینه ها یک سود باقی مانده  ان که در یک سال مالی فعالیت های خود را انجام دادند پس از کسرپس از  شرکت

 .تعداد سهم تقسیم شود است که به طور مساوی باید بین سهامدارن به نسبت

 سود انباشه 

عالیت را جهت ف است هیئت مدیره یک شرکه خصوصا مدیرعامل تصمیم بگیرد مبلغی از سود هر سهم ممکن

شرکت حفظ کند هر چند این مبلغ جزو اموال سهام دار  نزد...  یا بعد مالی سال سوداوری تضمین مانند مختلف  های

سود  وی پرداخت نخواهد شد. مبلغ حاصل جمع این مبلغ پرداخت نشده به سهام داران به حساب خواهد آمد اما به

 .انباشه نام دارد

DPS یا سود پرداخت نقدی شده 

این آمار بیانگر سوابق شرکت در پرداخت سود نقدی به سهامداران می باشد و بیشتر مد نظر تحلیل گران بنیادی 

 می باشد.

 



 افزایش سرمایه 

افزایش داریی ها نیاز دارد، در  سهامی به این نتیجه برسد که جهت رشد و توسعه فعالیت هایش به یک شرکت اگر

قرار میدهد و در صورت تصویب مبلغ آن مشخص خواهد شد. سپس  مجمع عمومی افزایش سرمایه را مورد بررسی

  .خواهد شد ی دیگر انجامسود انباشه شرکت یا فروش به سهامداران فعلی یا روش های ترکیب این مبلغ از محل

حق تقدم  

الویت دارند، به  در صورت تمایل جهت مشارکت در افزایش سرمایه یک شرکت نسبت به افراد دیگر سهامداران

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

 .کرده یا ان را به افراد متقاضی بفروش برسانند دیلاین حق را به سهم شرکت تب

 EPS یا Earning per Share  - درآمد بابت سهم 

سال اعالم می کنند که این  ها در ابتدای سال مالی با محاسبات یک عدد تقریبی از سود هر سهم در پایان شرکت

سودی که به هر سهم تعلق می گیرد با این عدد  است و الزماً نام دارد. ان عدد پیش بینی سود هر سهم EPS عدد

محصوالت شرکت، نرخ  علت هم گاه خطا در محاسبات و گاه تغییر برخی فاکتورها مثل بازار فروش .یکی نخواهد بود

 .ارز و ... می باشد

 تعدیل سود 

بینی شده برای سود هر  رقم پیش در طول یک سال مالی حوادثی رخ بدهد که شرکت متوجه شود قطعا بین اگر

مجدد اقدام کرده و رقم جدید را اعالم می کند که ممکن  سهم با رقم واقعی فاصله زیادی است نسبت به محاسبه

تعدیل مثبت  یا بیشتر شده باشد. این مقدار تغییر را تعدیل نامیده و اگر افزایش باشد است نسبت به قبل کمتر

یک سال مالی ده ها بار تعدیل مثبت /  و اگر کاهش باشد تعدیل منفی نام دارد. ممکن است یک شرکت در طول

 .واقعی نزدیک شود منفی انجام دهد تا نهایتاً به رقم

  

 



 قیمت هر سهم

قدر بس که در همین  .سهم یک شرکت قیمت مشخصی دارید. اینجا قصد بررسی دقیق این مسئله را نداریم هر

ریال سرمایه کارش  011.111.111شرکت بخواهد با  ریال است و مثال اگر یک 0111ایران قیمت ابتدایی هر سهم 

 .سهم تقسیم شود 011.111را آغاز کند باید به 

 نماد

هر شرکت که وارد بازار بورس شده باشد یک نام خالصه متشکل از چند حرف بنیادین نامش دارد که بهش نماد 

 .گفته میشود

 شاخص

شاخص ها، دقیقا به معنایک کلمه یک میانگین از روند کلی هستند. مثال شاخص کل، میانگین روند کل بازار بورس 

در روز است. شاخص صنعت بیانگر میانگین روند قیمتی سهام شرکت های صنعتی حاضر در بورس است. داشتن 

 د بازار بی تاثیر نیست.نگاهی به شاخص ها در کشف سهام های ارزشمن نیم

 تاالر بورس 

داده می شود و  در آن نمایش سالنی گفت میشود که در آن تابلو هایی نسب شده است و آخرین اطالعات بازار به

 .از جمله کسب اطالعات را در آنجا انجام بدهند افراد می توانند برخی فعالیت های مربوط به بورس

 تاالر اصلی 

 .در این بخش شرکت هایی هستند که حضور آنها در بورس تائید شده است

 تاالر فرعی 

تائید کامل نشده است و به صورت آزمایشی وارد  در این تاالر شرکت هایی وجود دارند که هنوز عضویت آنها

 .بورس شده اند

  



 بازار اولی

سهام آن در بورس جهت  یک شرکت سهامی عام بخواهد وارد بورس شود باید یک سری مراحل طی کند و سپس اگر

 .می شود، بازار اولی نام دارد معامله عرضه می شود، این سهام که برای نخستین بار عرضه

 بازار دومی

به آن دسته از سهام هایی که از یک سهام دار خریده می شود و به تازگی در بورس عرضه نشده باشند گفته می 

 .شود

 معامله 

تنها به خرید یا فروش سهم اطالق می  معنای عمومی خرید و فروش و اجاره و ... را معاملع می نامند اما در بورس در

 .از فاکتور های بسیار مهم در تحلیل بازار می باشد مله و حجم معاملهشود. تعداد دفعات معا

 تعداد معامالت / حجم معامالت 

است کلی، روزانه یا  دفعاتی که یک سهام خرید و فروش شده است تعداد معامالت گفته می شود ممکن تعداد

وی این سهم معامله شده است. حجم معامالت به چند نوبت ر ماهانه مورد بررسی قرار بگیرد. یعنی در اون باز زمانی

 .شده اطالق می شود تعداد سهام معامله

 :مثال

خواهد بود و  5سهم یک شرکت را بخرند، تعداد معامالت آن شرکت در آن روز  011نفر در یک روز هر کدام  5اگر 

 .511حجم معامالت آن شرکت 

 ارزش معامالت 

کنیم ارزش کل معامالت را به  ر کل یا همان حجم معامالت را در در قیمت سهام ضربتعداد سهام معامله شد د اگر

 .که فروخته یا خریده شده است ضرب کرد دست خواهیم آورد. اما باید هر سهم را در قیمتی

  



 عرضه

آن را به سهامدارن نخواهند  سهام را عرضه می نامند. اگر سهامی برای فروش نباشد به هر دلیل مثالً فروش

 .است 1یا عرضه آن  فروش برسانند یا ... می گویند سهام عرضه ندارد

 تقاضا / متقاضی 

شود. اگر یک سهم به هر  می گفته تقاضا سهام خرید درخواست به و میشود گفته  خریداران یک سهم متقاضی به

 .است 1سهم  دلیل خریدار نداشته باشد گفته می شود تقاضا برای آن

 قیمت روز / قیمت پایانی

بود. اما قطعا با رشد  ریال 0111ن آکه قبالً گفته شد هر سهم یک قیمت داشت و در ایران پیش فرض  همانطور

های مهم دیگری مانند عرضه و ورتغییرات به فاکت اون شرکت ارزش سهام تغییرات خواهد داشت که البته این

 هر سهم می گویند که ارزش قیمت پایانیبه هر حال جدیدترین قیمت هر سهم را  .دارد تقاضا و ... نیز بستگی

آن قیمت بفروش برسانید یا بر  واقعی اون سهم در آن لحظه است هر چند ممکن است شما نتوانید سهام خود را به

 .بخرید تر گران را آن شوید مجبور  فرض

می شود اما دقت کنید این  هر سهم است که نمایش داده قیمت پایانیتابلو ها و آمارها بیش از هر چیز این  در

 .نداشته باشد ییقیمت ممکن است هیچ تقاضا

 :مثال

طبق محاسبات ارزش  سهم دارید، بنابراین 0111ریال است. شما  9333سهام شرکت بالب ایران  قیمت پایاین

باشد و هیچ کس متقاضی خریدش نباشد یا مثالً  1یال است. حال آن که تقاضا این سهم ر 9.333.111دارایی شما 

تبدیل  ریال. اگر شما بخواهید این دارایی را به پول نقد 9311باشد مثال  قیمت پایانی تقاضا با قیمت پایین تر از

کسی آمده و تقاضای خریدی با منتظر شوید  کنید و سهام خود را بفروشید مجبورید به این قیمت بفرش برسانید یا

 ریال پول نقد دریافت خواهید کرد که 9.311.111قیمت بفروش برسانید مبلغ  قیمت باالتر بدهد. اگر شما به این

 .ظاهرا از ارزش آن سهم کم تر است



به  راییفاکتور است و هر چند مهم می باشد اما عوامل بسیاری در موفقیت تبدیل دا تنها یک قیمت پایانیبنابراین 

 .شد پول نقد یا سرمایه گذاری موثر هستند که به مرور به آنها نیز اشاره خواهد

 بهترین تقاضا 

در بین تقاضا های موجود برای خرید یک سهام باالترین قیمت به عنوان بهترین تقاضا خرید به حساب می یاد و بهش 

 .میگن بهترین تقاضا

 بهترین عرضه 

 .در بین پیشنهادات فروش یک سهم، پایین ترین قیمت پیشنهادی برای فروش را بهترین عرضه می گویند

 قیمت دیروز 

امروز یک سهم، فردا می  قیمت پایانیسهام در زمان بسته شدن بازار در روز کاری قبل است.  قیمت پایانیمنظور 

 .شود قیمت دیروز

 آخرین معامله / آخرین قیمت 

هم برابر باشد. یعنی آخرین  آخرین معامله یک سهم که ممکن است از قیمت اون سهم باالتر یا پایین تر شاید قیمت

 است.  قیمتی انجام شده معامله بر روی این سهم در چه

 باالترین قیمت / پایین ترین قیمت 

حداکثر چقدر  حداقل وماه(  -هفته-در بازه مورد نظر )روزآن سهم معامالت  یعنی .ت آن سهمقیم حد نوسان آخرین

 .بوده است

سقف بازار / کف بازار  

آخرین قیمت پیشنهاد خرید یا فروش  % باالتر یا پایین تر از3قوانین بورس در ایران، شما اجازه دارید تنها  طبق

 .% آخرین قیمت آن سهم در آن روز می باشد3برای هر سهم  سهام را بدهید. بنابراین سقف و کف بازار



% باالتر و پایین تر مجاز 8% باالتر یا پایین تر از قیمت سهم مجاز است و برای حق تقدم ها تا 5در فرابوس نوسان 

 است.

 حجم 

 .تعداد سهام را حجم نیز می گویند

 مبنا حجم

تعدادحجمی از سهام که باید معامله شود تا موجب تغییر قیمت یک سهم شود. در صورتی که حجم معامالت یک روز 

 بازار در سهمی کمتر از حجم مبنا باشد، به درصدی که از حجم مبنا معامله شده باشد در قیمت اثر خواهد کرد.

 حجم شناور

ورس ب% سهامش را در 011% تا 11باشد ملزم است حداقل طبق قوانین بورس کشور، هر شرکت که در بورس 

هر چه سهام شناور یک سهم درصد باالتری از کل سهام آن شرکت باشد، شانس تغییر  جهت معامالت ارائه کند.

 قیمت اون سهم بیشتر می باشد.

تغییر  

 .هش آخرین قیمت سهام نسبت به قیمت دیروز بر حسب ریال استمنظور از تغییر افزایش یا کا

 درصد تغییر 

امروز را به نسبت قیمت  مقدار ریالی تغییر محاسبه شده را نسبت به قیمت دیروز بسنجیم یا آخرین قیمت اگر

 .را درصد تغییر می نامند دیروز بسنجیم و خروجی را بر حسب درصد بیان کنیم آن

 P/Eیا  E به P نسبت 

 می آید. دقت کنید آن سهم به دست EPS ضریب است که از تقسیم آخرین قیمت یک سهم بر سود قطعی یا یک

EPS  را شرکت پیش بینی می کند، اما نسبت P / E سهامداران مورد بررسی قرار می گیرد و ضمناً هر روز  توسط

 .یک سهم می باشدذاتی ین ارزش نسبت از مالک های مهم در تعی متغییر می باشد. این



سرمایه  

 .در بورس به کل دارایی های شما ائم از نقدی یا سهم گفته می شود

ارزش روز سهام شما  

 و  آخرین قیمت آن سهم سهام اگر در مورد یک شرکت خاص باشد، میشود حاصل ضرب تعداد سهام شما در ارزش

 .جمع کردن همگی با هم و نهایتاً ترتیب همین به کدام هر برای شرکت دچن اگر

 ارزش نقدینه سهام شما 

باشد برای هر کدام این  ضرب تعداد سهام شما در بهترین تقاضا و پس از ان کسر کارمزد. اگر چند شرکت حاصل

 .فرمول را باید حساب کرده و نهایتا با هم جمع کرد

 کارمزد 

در  .ر سهم می باشد که به نسبت قیمت سهم درصدی از آن می باشددستمزد کارگزاران بابت خرید یا فروش ه

 قیمت سهم است. 0.5حال حاضر جمع کارمز خرید و فروش به طور متوسط کمتر از 

 ارزش خالص سهام شما 

باشد نیز برای هر یک  ضرب تعداد سهام شما در آخرین قیمت سهم و کسر کارمزد از آن. اگر چند شرکت حاصل

 .پس از محاسبه جداگانه جمع زده خواهد شد

 یا پرتفو سبد سهام 

نمائید اصطالحاً به این  شما به جای آن که فقط سهام یک شرکت را خرید کنید، از سهام چند شرکت خرید اگر

% سبد شما را 91ن به شما این است که هرگز سهمی بیش از توصیه م .مجموعه خرید سبد سهام گفته می شود

 % سرمایه خود انجام دهید.01تشکیل ندهد. همینطور حداقل خریدهای خود را با 

  

 



 ارزش خرید سبد سهام

محاسبه شده و حاصل  ضرب قیمت هر سهم در قیمت خریداری شده + کارمزد آن. برای هر نماد جداگانه حاصل

 .خرید سبد سهام می نامند بوط به آن سبد را با هم جمع می زنند و ارزشنمادهای مر

ارزش روز سبد سهام  

حاصل ضرب قیمت هر سهم در آخرین قیمت هر سهم. برای هر نماد محاسبه و سپس با هم جمع زده خواهد شد و 

 .ارزش روز سبد سهام نام دارد

 بازده سبد سهام 

سبد سهام به درصد بیان می کنند که بیانگر میزان افزایش یا  خریدام را به ارزش سبد سه روزنسبت ارزش 

 .کاهش سرمایه شما نیز می باشد

 کارگزار بورس 

سامانه بورس وارد می  امالت را دربورس افراد خبره ای هستند که در قالب یک شرکت حاضر شده و مع کارگزاران

همچنین در انتخاب کارگزار نکاتی مانند حجم سرمایه،  کنند. در صورت تعهد به اخالق مشاورین خوبی خواهند بود،

 .نام بودن را باید مد نظر داشت میزان دانش خود و خوش

آماده دریافت تقاضا های خرید یا  01تا  3کارگزاران درست مانند بازار از شنبه تا چهارشنبه هر روز از ساعت 

 .فروش سهام می باشند

 کد معامالتی 

کد معامالتی داشته باشد. این  فرد اگر بخواهد وارد بازار بورس شود و بتواند خرید و فروش سهام بکند باید هر

اسناد به کارگزارش  این از رونوشت ارائه و  شناسنامه و کارت ملی فرد با حضور در یک کارگزاری و همراه داشتن

 .دریافت این کد را دارد امکان



حرف اول فامیل و یک عدد تشکیل شده است مثال کد معامالتی خانم زراعت کار میشود:  9کد معامالتی از 

 .191313زرا

تنها این کد را مشاهده  تقاضا های خرید و فروش سهام این کد نمایش داده خواهد شد و طرف معامله شما در

 .نخواهد داشت کرد و دیگر درباره هویت شما هیچ اطالعاتیخواهد 

خرید سهام  

 میشود شما تقاضا دارید.  شما به کارگزار خود فرم تقاضا خرید سهام را تحویل دادید، اصطالحاً گفته وقتی

 .خرید داشته اید ما زمانی که معامله انجام شد گفته خواهد شد شماا

نظر، تعداد سهام مورد نظر و قیمت را مشخص کنید، البته  ما باید نماد شرکت مورددر فرم تقاضای خرید سهام ش

قیمت را خودتان  کارگزار بسپارید تا مثال بهترین قیمت روز را برای شما خرید کند. یا مثال میتوانید قیمت را به

 .معامله تبدیل شود دیگر این تقاضا شما به بدهید و ممکن است با عرضه نشدن سهام با اون قیمت چند روز

مورد کارگزار  باید با کارگزار نیز تصویه حساب مالی برابر مقررات داشته باشید. در این شما در هنگام تحویل فرم

 .شما را کامالً روشن خواهد کرد

 فروش سهام 

ضه کرده اید. اگر برای فروش عر از پر کردن فرم تقاضا فروش سهام و تحویل آن به کارگزار شما سهام خود را پس

است و در نتیجه شما فروش داشته اید. در فرم تقاضا فروش شما  کسی این سهام را بخرد، سهام شما فروش رفته

یا میتوانید قیمت را  .مورد نظر و درصد یا تعداد سهم مورد نظر را به همراه قیمت فروش وارد کنید باید نماد سهام

 .به کارگزار بسپارید

ن سهام کارگزار ضمن کسر کارمزد معامله نسبت به تصویه حساب با شما برابر مقررات اقدام پس از فروش رفت

 .خواهد کرد

  



 تقاضا مبادله

چند شرکت را داشته باشید و  کارگزار ها این امکان را به شما میدهند که همزمان تقاضا قروش سهام یک یا برخی

پول حاصل از فروش را نیز بدهید. در این شیوه شما تعداد  باالبته تقاضا خرید سهام یک یا چند شرکت دیگر 

خرید سهام با نرخ  را تعیین می کنید اما ممکن است بابت ما به تفاوت قیمت ها در اثر فروش یا سهام های مورد نظر

پس از معامله تبادلی یعنی خرید و فروش، کارگزار با شما  متفاوت شما به کارگزار یا کارگزار به شما بدهکار شود که

 .کرد تصویه حساب خواهد

 وضعیت نماد

، / مشروط محفوظ، متوقف / ممنوعیک نماد ممکن است دارای وضعیت های مختلف معامالتی از نگاه ناظر باشد. مجاز، 

ت های یک نماد است. تنها معامله بر روی نمادهای مجاز و مشروط امکان پذیر میباشد و نمادهای اصلی ترین وضعی

 ممنوع تا رفع اشکال امکان خرید یا فروش سهامشان وجود ندارد.

 راهم نباشد آن را بسته می خوانند.اگر نماد امکان معامالتش فراهم باشد آن را باز و اگر ف

 صف خرید / صف فروش

اگر یک سهم تعداد متقاضیان زیادی داشته باشد،  )معموال در باالترین قیمت روز( در اصطالح می گویند صف خرید 

 سهم همراه خواهد بود.پایانی تشکیل شده است که قاعدتا با افزایش قیمت 

اگر یک سهم تعداد فروشندگانش زیاد باشند، )معموال در کف قیمت روز( می گویند صف فروش تشکیل شده است 

 که روشن است همراه با کاهش قیمت پایانی سهم خواهد بود.

 حجم مورد انتظار در معامالت. ساسصف معامالت هم بر اساس نفرات قابل رصد می باشد و هم بر ا

 گره معامالتی

گره های معامالتی انواع مختلف دارد، اما به طور کلی زمانی که قوانین بورس به هر نحوی مانع شکل گیری معامالت 

 در یک سهم باشد برای مقطع مشخصی ناظر بازار اجازه خارج از محدوده مقررات معامله کردن سهم را صادر می کند.



یمت سهمی باشند، و حتی حاضر باشند سهم را باالتر از این مثال اگر خریداران سهمی در صف خرید روی باالترین ق

قیمت هم خرید کنند، فروشندگان نیز حاضرند سهم را بفروش برسانند اما باالتر از قیمت مجاز روز. در نتیجه چون 

و  معامله ای انجام نمی شود، قیمت پایانی ثابت می ماند، و بازه روز بعد بازار نیز هنوز در انتظار خریداران

فروشندگان نمی باشد در نتیجه باز معامله ای نخواهد بود و عمال هر چند خریدار و فروشنده روی قیمت توافق 

دارند اما محدودیت قوانین اینجا مانع شکل گیری معامالت می شود که در این مواقع ناظر مثال اجازه نوسان بیش از 

 مالتی خارج شود.% را برای اون نماد خاص صادر می کند تا از گره معا3

 ترازنامه

تحلیل گران بنیادی با بررسی آمار و  یکی از فاکتورهایی می باشد که همان صورت سود و زیان شرکت ها می باشد.

پیش بینی شده شرکت را تخمین زده و به خرید و فروش سهام آن شرکت  EPSشانس تحقق اطالعات مندرج در آن 

 می پردازند.

 کصندوق سرمایه گذاری مشتر

افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند  به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن صندوق ها را می توان

 اری می کنند.سرمایه گذ و در سبدی از اوراق بهادار

گذاری می کنید. همین تنوع در  شما براساس قوانین و مقررات مرتبط با پرداخت مبلغی در مجموعه ی سبد سرمایه

افزایش جذابیت صندوق سرمایه گذاری می شود. صندوق  ن می شود و سببسرمایه گذاری سبب کاهش خطر آ

 :سرمایه گذاران خود سود می دهد سرمایه گذاری به سه روش به

 سود ناشی از معامالت سهام یا اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایه گذاری .0

 سبد سرمایه گذاریسود نقدی سهام و یا بهره ی پرداخت شده به اوراق مشارکت موجود در  .1

تواند با فروش سهم  افزایش ارزش سهم سرمایه گذار در صندوق سرمایه گذاری که سرمایه گذار می. .9

 خود در صندوق سود کسب کند.

 *پایان * 


