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  "به نام خداوند نعمت بخشنده رحمگستر"

 

 

 آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

 

با نگاه کاربردی و عملی سعی دارد دانش الزم را جهتت کتاربرا   که این مجموعه شامل سه قسمت می باشد

 :خود فراهم آورد

 

 آموزش خرید و فروش سهام-1

 

 بنیادیتحلیل  آموزش-2

 

 یآموزش تحلیل تکنیک-3

 

 

 

 آموزش خرید وفروش سهام

 

 تاریخچه ومفاهیم اولیه بازارسرمایه:

 

کته  راه اندازی شد .  بورس اوراق بهتادار یتب بتازار متشتکل سترمایه استت   1331بورس ایرا  درسال 

محلتی بترای  شتود واز ستویی خرید وفروش می در آ  سهام شرکتهای خصوصی ودولتی طبق قانو  خاصی

قدینگی بخش خصوصی به منظور انجام پروژه های سرمایه گتذاری بلنتد متدس استت پس انداز ونآوری  جمع

و مرجعی است برای مردم که وجتوه متازاد ختود رابترای سترمایه گتذاری در شترکت هتا بته کتار انداختته و از 

 سود آ  به برخوردار شوند

تته شتده کته صترافا  واژه بورس از نام خانوادگی شخصی در شهر بروژ بلژیب به نام وانتدر بتورس بتر گرف

 شهر در مقابل خانه او جمع می شدند و به دادو ستد کاال و پول واوراق بهادار می پرداختند.

 

 :گذاری در بورس اوراق بهادار مزایای سرمایه

 

افزایش قیمت و سود : صاحبا  سرمایه میتوانند بر اساس قوانین بورس اقدام به خریتد ستهام  شترکت هتای 

نمایند بدین ترتیب سهمی از دارایی و اموال   شرکت میباشد (  055که تعدادشا  حدود پذیرفته در بورس ) 

 . شود واو از سود ناشی از فعالیت شرکت بهره خواهد برد آ  شرکت در تملب سهامدار می

 

اگر سهام شرکت انتخابی در اثر تولید یا اقتصاد یا سیاست کشور در وضتعیت بهتتری قترار بگیترد عتروه بتر 

نصیب سهامدار میشود با باال رفتن تقاضای خرید سهم شرکت مذکور قیمت خود که از فعالیت شرکت  سودی

 سهم نیز باال میرود و بدین منوال بازده مناسبی را به سهامدار می دهد .
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در پایا  هر سال مالی مجمع تشکیل می شود کته صتاحبا  ستهام متی تواننتد  در آ  شترکت کننتد و در متورد 

البتته بته نستبت تعتداد ستهامی ختود درمجمتع  تصتمیم بگیرنتد حوه تقسیم سود شرکت به سهامدارا مقدار و ن

ستهامدارا  بتا  . عمومی حق راءی دارند ودر انتخاب مدیرا  و تعیین خط مشی آینده شترکت مشتارکت کننتد 

صتاحبا  ستهام راءی خود هیاءس مدیره را انتخاب میکننتد و هیتاءس متدیره نیتز کارکنتا  را  .  گتاهی اوقتاس 

تصتتمیم میگیرنتتد کتته کتته قستتمتی از ستتود حاصتتله را بتته صتتورس اندوختتته شتترکت نگهدارنتتد و بتته ستتهامدارا  

تقسیم نکنند در این صورس با نگهداری طوالنی مدس سهم افزایش ارزش سهام ناشی از نگهتداری اندوختته 

 . جبرا  کاهش سود توزیع شده را خواهد نمود

 

 

 

 یب سبد نگذارید :تمام تخم مرغ ها را در 

 

اگر تمام وجوهتا  را به خرید یب سهم اختصاص دهید در معرض ریسب و خطر بیشتری هستید چو   اگر 

چنتد ستهم را از صتنایع برای آ  شرکت مشکلی پیش بیاید تمام سرمایه آنها به خطر می افتد شما می توانیتد 

گر چنتد ستهم را بخریتد بته ستود برستید بلکته مختلف انتخاب کنیدو بخرید اما همیشه هم همینطور نیست که ا

بعضی وقتها کسی که یب سهم را خرید خیلی بیشتر از کسی که سبدی از ستهام را دارد ستود بترده استت در 

ضمن شما سهامی را از صنایعی انتختاب کنیتد کته شتاخ  آ  نستبت بته صتنایع دیگتر بتاال رفتته باشتد مت ر" 

صنعت مواد غذایی است سهمی را باید انتختاب کترد کته اززیتر اگرشاخ  فلزاس اساسی بیشتر از شاخ     

 . مجموعه بخش فلزاس اساسی باشد

 

 چیست ؟ حق تقدم

 

ر هنگام افزایش سرمایه یب شرکت و انتشار سهام جدید از سوی شرکت سهامدارا  نسبت به سایر د

نسبت سهامشا  پیشنهاد به سهامدارا  قبلی خود به  تخریدارا  اولویت دارند به همین دلیل ابتدا شرک

درصد افزایش  05به عنوا  م ال اگر شرکتی  استفاده از حق تقدم یا صرف نظر کرد  از آ  مختارند

سهم از سهام این شرکت را  155سرمایه داشته باشد و سهامداری در زما  اعمال افزایش سرمایه تعداد 

 سهم حق تقدم را در اختیار خواهد داشت 05داشته باشد، تعداد 

که اگر سهامدار قبلی از آ  بخواهد ااستفاده کند باید به ازای هر سهم صد توما  دیگر به شرکت بپردازد   

بعضی اوقاس هم بخشی از این صد توما  را از محل اندوخته شرکت بر میدارند که شرکت به سهامدار در 

 . ختهر صورس اطرع میدهد.و در صورس استفاده کرد  می شود آنرا در بورس فرو

 

روز قابل خرید وفروش است که قابل تمدید استت بنتابر ایتن ستهامدار  15حق تقدم در محدوده زمانی حدود 

قبلتی شتترکت کته حتتق تقتتدم را دریافتت کتترده میتوانتتد آنترا در بتتازار بتته فتروش برستتاند ومالکیتتت آنترا بتته فتترد 

در صورتیکه فرد از حتق تقتدم نماید  حق تقدم را تبدیل به سهم یدیگری منتقل کند ویا اینکه با پرداخت مبلغ

بته فتروش آ  نمتوده و  استفاده نکند یا آنرا در بازار بته فتروش نرستاند شترکت معموال"بعتد از دو متاه اقتدام

 .وجوه حاصله را پس از کسر کارمزد در حساب فرد منظور میکند

 

 درصد است. دهحق تقدم نوسا  قیمت در صد در 
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 زارا  و کارمزد:گکار

 

اوراق بهادار دارای کارگزارانی است که خریدار برای خرید اوراق بهادار و فروش آنها بایتد بته آنهتا  بورس

 مراجعه کند و بابت این خرید و فروش کارمزد دریافت میکنند 
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 تعاریف:

 

( خصوصی سازی: به معنتای تغییتر مالکیتت دولتتی شترکت بته مالکیتت خصوصتی استت کته از طریتق بتاز 1

 د سهام شرکت یا خرید سهام توسط خریدارا  حقیقی یا حقوقی صورس می پذیرد .خری

 

( ارزش اسمی :ارزش اسمی سهام مقدار ارزشتی استت کته طبتق اساستنامه شترکت بترای هتر برگته ستهام 2

تعیتتین شتتده استتت معموال"شتترکت نمتتی توانتتد ستتهام ختتود را بتته قیمتتت کمتتتر از ارزش استتمی بفروشتتد ارزش 

 . توما  است 155ا  اسمی سهم در ایر
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( سهام منتشره : سهام منتشره تعداد سهامی از سهم صادر شده است که عمر"در دست عموم مردم قرار 3

 دارد .

 

( سود و زیا  سرمایه : عبارس است از تفتاوس بتین قیمتت خریتد و فتروش اوراق بهتادار .  چنانچته قیمتت 3

ار ستود سترمایه ای بته دستت آورده استت و بتالعکس فروش ورقه از قیمت خرید آ  بیشتر باشد سترمایه گتذ

.عروه بر سود حاصل از تغییراس قیمت سرمایه گذار ممکن است از عواید دیگری مانند ستود نقتدی عایتداس 

 حاصل از افزایش سرمایه می باشد .

 

چیست ؟ به معنای عرضه اولیه ستهام توستط یتب شترکت در بتازار اولیته   IPO( عرضه اولیه سهام یا 0

برای افزایش موجودی یا سترمایه از ستوی سترمایه گتذارا  و موءسستاس  استت  عرضته اولیته یتا بتا روش 

 قیمت های ثابت یا قیمت های دفتری انجام می شود .

 

و طبتق وقتی کارگزار بورس حق مزایتده و قیمتت گتذاری ستهام را در اختیتار داشتته باشتد ( بازار گردا  : 1

و فروش سهام در قیمت های بازار نمایتد در واقتع بتازاری بترای ستهام ایجتاد  نظر وتمایل خود اقدام به خرید

کرده است به این شخ  بازارگردا  نیز گفته می شود . بازارگردا  با خریتد یتا فتروش ستهم متی توانتد یتب 

. معموال" سهامی که بازارگردا  دارد از ریسب کمتتر و و در  سهم را در محدوده مورد نظر خود نگه دارد 

 تیجه بازده کمتر برخوردار است .ن

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 سهامدارا  عادی از حقوق ذیل برخوردارند :

 

 حق دریافت سود سهام 

 حق دریافت باقیمانده داراییها در صورس انحرل شرکت 
 حق راءی 

 حق تقدم در خرید سهام عادی جدید فبل از فروش آ  به عموم 
 شرکت است حق دریافت ورقه سهام که مدرک مالکیت سهامدار در 

 حق نظارس بر شرکت از طریق حسابرسی و بازرس قانونی 
 

اما تنها تعهد سهامدار در شرکت ستهامی پرداختت مبلته ستهم استت و اگتر بته ایتن تعهتد عمتل کنتد بته عنتوا  

 صاحب سهم تعهد دیگری ندارد 
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 ( چیست ؟  EPSدرآمد هر سهم )

 

بته   earning per shareکلمته خرصته در روزنامته هتا دیتده ایتد  ایتن    را  EPSحتمتا" واژه

 به عنوا  یکی از معیارها در نظر می گیرند .معنای عایداس هر سهم می باشد خریدارا  سهام آنرا 

 

EPS   یا درآمد هر سهم برابر است با سود خال  یب دوره شرکت تقسیم بر تعداد ستهام منتشتره در بتازار

 .  فرمول محاسبه آ  بدین صورس است :
 

 سود خال  شرکت                   

-----------------------------------   EPS= 

 تعداد سهام شرکت                     

 

یکی از صورتهای مالی اساسی که یب شرکت تجاری در پایا  هر دوره مالی )سه ماهه شتش ماهته یتا یتب 

 مشابه زیر است  است شکل کلی صورس سود وزیا  صورس سود وزیا ساله (تهیه میکنند 

 

 

 صورس سود وزیا                                                         

 

 درآمد فروش                                                                        ***

 منهای بهای تمام شده کاالی فروش رفته                                   )***(  

 د نا خال                                                                      ***سو

 منهای هزینه های اداری فروش                                            *** 

 ( سایر درآمد ها و هزینه ها                                              ***)***(-+)

 و مالیاس                                                        *** سود قبل از بهره

 منهای بهره وامها                                                                ****

 منهای مالیاس                                                                       ***

 کسر مالیاس                                                 ***سود خال  پس از 

 

 

 

پس از کسر بهای تمام شده کاالی فروخته شده که شتامل هزینته هتای دستتمزد و متواد همانطور که می بینید 

اولیه و تجهیزاس می باشد و همچنین هزینته هتای اداری فتروش از درآمتد فتروش دوره آنچته بتاقی متی مانتد 

ل ازبهره و مالیاس است  . این سود نیز پس از کسر بهره و مالیاس شرکت به ستود ختال  تبتدیل متی سود قب

قترار  EPSشود این سود متعلق به سهامدارا  عادی شرکت  است و هما  رقمی است که در صورس کسر 

 می گیرد .
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بتا آنچته کته تحتت   EPSمیتواند ما را در سرمایه گتذاری هتا کمتب کنتد بایتد توجته داشتت کته  EPSتحلیل 

  عنوا  سود تقسیمی 
DPS ستتود تقستتیمی       متتی شناستتند متفتتاوس متتی باشتتدDPS  مبلغتتی استتت کتته عمتتر" بتته صتتاحبا  ستتهم

مبلغی است که به سهم تعلق گرفته اما لزوما"به دارنتده  EPSپرداخت میشود  حال آنکه درآمد هر سهم یا 

 سهم پرداخت نمی شود .

 

 

 : EPSکاربردهای

 

 برتری آ  نسبت به عدد مطلق سود خال اوال" 

 

از تقسیم کل سود بر تعداد سهام منتشره شرکت بته دستت میدیتد   EPSهمانطور که اشاره شد سود هر سهم 

گویایی بیشتتری داشتته باشتد بترای درک این خارج قسمت می تواند نسبت به عدد مطلق سود خال  شرکت 

وره ای بته دوره ای دیگتر افتزایش یابتد ایتن موضتوع در بهتر فرض کنید که سود خال  کل یب شرکت از د

نگاه اول بهبود وضعیت مالی شترکت را نشتا  متی دهتد امتا اگتر ایتن شترکت از دوره ای بته ودوره ای دیگتر 

افتزایش افزایش  سرمایه داده باشد و بر تعداد سهام خود افتزوده باشتد  و وجتوه جمتع آوری شتده را صترف 

وش بیشتر و نهایتا"سود خال  بیشتر می شود کرده باشد در ایتن صتورس ایتن ظرفیت تولید که منجر به فر

رقم مطلق نمی تواند گویای بهتر شد  وضعیت مالی شرکت باشد چرا که همزما  با افزایش سرمایه شترکت 

( ممکتن  که درآمد متعلق به مالکا  شرکت )سهامدارا  (است   EPS(مخرج کسر نیز افزوده می شود و 

 ابداست کاهش ی

 

بتر ایتن نستبت متی توانتد   P/Eبه کار متی رود و تغییتراس   P/Eبه عنوا  مخرج کسر   EPSثانیا" : 

   شرکتی باال برود این نیز کاهش می یابد و بالعکس .   EPSتاءثیر بگذارد  اگر 

 

 P/Eمساوی است با  EPSقیمت تقسیم بر 

 
پتایین تتری   P/Eرا انتختاب متی کننتد کته  توجته متی کننتد و ستهامی  P/Eسهامدارا   کم اطرع فقط به 

داشته باشد در حالی که بعد از یب سال هم قیمت آ  چندا  تغییری نمی کند در حالی که ستهامدارانی هستتند 

 از ناحیه باال رفتن قیمت  می برند باالخرید وفروش می کنند و سود خوبی را   P/Eکه سهام با 

 

را در نظتر بگیریتد   P/Eتتری دارد و بتالعکس . اگتر بخواهیتد پتایین ریستب کم  P/Eدر هر حال سهم با 

سهام زیر مجموعه  آ  گروه را جمتع کترده    P/Eهمه  احتیاط کنید  باید از یب گروه ) م ل کانی فلزی ( 

آ  گتروه    P/Eو تقسیم  بر تعداد شرکت های  موجود در آ  گروه کنید و عددی که به دست آمتد متوستط 

آ  به عدد به دست آمده نزدیکتر    P/Eتوانید شرکتی از این گروه را انتخاب کنید که  می باشد و شما می

 باشد .
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مختلف میشود بازده عوامل تولید را اندازه گیری کترد و بتا توجته بته مربوط به شرکتهای   EPSبا مقایسه 

 بازار سهام مورد نظر را انتخاب کرد  .قیمت این سهام در 

 

 

 

EPS     وDPS 

 

ستتود تقستتیم شتتده بتترای هتتر ستتهم از ستتود هتتر ستتهم بیشتتتر باشتتد ستترمایه گتتذار بایتتد بدانتتد کتته شتترکت از  اگتتر

اندوختته ستتالهای گذشتتته کمتتب گرفتته تتتا ستتود ختتوبی بته ستتهامدارا  بدهتتد البتتته بتا ایتتن کتتار شتترکت از ستتود 

ار دهتد صترف اندوخته خود  که می توانست  برای فرصتهای سرمایه گذاری سود آور آتی مورد استتفاده قتر

نظر کرده است    و اگر سود تقسیمی برای هر سهم از سود  هر سهم کمتر باشد این متی توانتد نشتا  دهنتده 

ایتن وجتوه در این باشد که شرکت قسمتی از درآمد را به حساب اندوخته شرکت منظور کرده که ممکن است 

 توسعه شرکت موءثر باشد .

 

سود تقسیمی باشد اگر تفاوس بین این دو هتر چته کمتتر باشتد نشتا   با فرض اینکه درآمد هر سهم بزرگتر از

 می دهد هر شرکت از سیاست تقسیم سود پیروی می کند

 

EPS   نشتانگر وضتعیت آتتی شترکت استت در حالتت کلتی اگتر شترکت در اعترم  EPS  خوئتد انصتاف را

  آنترا بته عنتوا  معیتاری رعایت نموده باشد و هزینه های واقعی ختود را دستت کتاری نکترده باشتد متی تتوا

بتاالتر استت   EPS  بترای عملکترد و ستود آوری شترکت در نظتر گرفتت بته طتوری کته شترکتی کته دارای 

  وضعیت مالی و آینده بهتری دارد  .

 

 

 

 مجامع  :

 

جمع صتاحبا  ستهام شترکت را مجمتع عمتومی متی گوینتد و مجتامع عمتومی بتاالترین مرکتز قتدرس شترکت و 

باشد و در خصتوص نحتوه فعالیتت و اداره یتا انحترل و ستایر امتور شترکت تصتمیم متی صاحب اختیار آ  می 

 گیرد 

 

 مجامع عمومی عبارتند از  :  

 

رستیدگی  –مجمع عمومی موسس : از جمله وظایف آ  عبارتند از انتخاب اولین مدیرا  و بازرسا  شترکت 

 اب روزنامه .تصویب طرح اساسنامه شرکت و انتخ –به گزارش موسسین و تصویب آ  

 

مجمع عمومی عتادی ستالیانه : از جملته وظتایف آ  عبتارس استت انتختاب هیتاس متدیره وبازرستا  شترکت و 

  تصویب ترازنامه و تعیین خط مشی شرکت . در این مجمع  برای سود پرداختی نیز تصمیم گرفته می شود .
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دی ستالیانه را برگتزار کننتد و حتداقل ماه پس از پایا  سال مالی مجمع عمومی عتا 3شرکتها بایستی حداک ر 

ماه پس از تاریخ مجمع به سهامدارا  تحویل دهند سود نقدی فقط  8درصد سود هر سهم را حداک ر تا  15

به کسانی تعلق میگترد کته در هنگتام برگتزاری مجمتع عمتومی عتادی ستالیانه دارای ستهام آ  شترکت باشتند 

 . به آنها تعلق نمی گیرد ی در سود نقحتی اگر یب روز قبل از آ  آنرا بفروشند دیگ

 

 –انتشتار ستهام ممتتاز  –مجمع عمومی فوق العاده : وظایف آ  عبتارس استت از افتزایش یتا کتاهش سترمایه 

 .کت یا موضوع آ  یا انحرل شرکت  تغییر نام یا محل شر –مجوز انتشار اوراق قرضه 

 

 

 

 

 ریسب  :

 

 

ذشتته از تغییتراس و نوستا  بیشتتری برختوردار باشتد ریستب هر چقدر بازدهی در طتول دوره هتای زمتانی گ

 سهم بیشتر خواهد بود .

 انواع مختلف ریسب عبارتند از:

 

 ریسب مالی :

 

هر چقدر شرکتها در تاءمین مالی وجوه  مورد نیاز خود از وام و بدهی بیشتری استفاده نماینتد نستبت هتای  

   افزوده خواهد شد اهرمی شرکت باال رفته ودر نتیجه به ریسب مالی آ

 

هر چقدر در بازار نترخ بهتره م تل نترخ بهتره بانکهتا بیشتتر شتود قیمتت اوراق  ریسب نوساناس نرخ بهره :

و  ر از جمله سهام کاهش می یابد و هر چقدر در بازار نرخ بهره کمتر شود قیمتت ستهام بتاال متی رود .ابهاد

دد این موضتوع در متورد گتروه  متالی م تل بانکهتا  این نوساناس نرخ بهره دربازار سبب ایجاد ریسب می گر

 و لیزینگهای بورسی بالعکس می باشد  .

 

 ریسب نقد شوندگی  : 

 

ا  را بفروشتتند آنهتتا هتتر چقتتدر شتتبعضتتی اوقتتاس ستتهامدارا  بتته پتتول نقتتد نیتتاز دارنتتد و متتی خواهنتتد کتته سهام

ریسب  شند اصطرحا"گفته می شود نقد شوندگی آ  سهام باالتر است در نتیجهسریعتر بتوانند سهم را بفرو

 -تعتداد ستهام معاملته شتده -ایتن فتاکتور متتاثر از عتواملی ماننتد حجتم معتامرس نقتد شتوندگی آ  کمتتر استت .

 تعداد خریدار و... می باشد  -دفعاس معامله

توجته کترد کته هتر چته ستهام شتناور آزاد یتب  در این مطلب باید به مقدار ستهام شتناور آزاد هتر شترکت نیتز

از یتب  شرکت بیشتر باشد نقد شوندگی آ  باالتر است به طور ساده بگویم سهام شتناور آزاد درصتد ستهامی

از این میتزا  هتر چته ستهام کمتتری  قابل معامله باشد . بدو  هیچ گونه محدودیت ه در بورسک شرکت است
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ت  در غیر این صورس آنها می توانند کنترل بیشتری را بر آ  سهم در دست  سهامدارا  عمده باشد بهتر اس

 اعمال کنند و در این بین سهامدار جزء ضرر میکند 

  مقدار حجم معامرس آ  سهم است هر چقدر حجم معامرس سهمی آمرک دیگر برای تشخی  نقد شوندگی 

ه ها درجاتی برای تعیین نقد شتوندگی در روزنام  سهم از نقد شوندگی بیشتری برخوردار است آبیشتر باشد

زیرا آنرا مدس زیادی تغییر نمی دهند حتتی اگتر  سهم ها نوشته میشود که همیشه نمی شود به آ  توجه کرد 

استت در  05دارای درجته نقتد شتوندگی  xحجم معامرس آ  به طور چشتمگیری تغییتر کنتد  .مت ر" شترکت 

ین در اینجا باید گفت نقد شتوندگی آ  خیلتی کمتتر شتده ودرجته صورتی که حجم معامرس آ  زیاد شده بنابر ا

 .نقد شوندگی را نیز باید خیلی کمتر نوشت

 
 
 

 ریسب سیاسی :

 

مربوط به وضعیت سیاسی وثباس سیاسی و قوانین داخل کشور است که می توانتد بته طتور کلتی بتر وضتعیت 

مستائل هستته ای در حتال حاضتر بیشتترین بازار سرمایه تاثیر بگتذارد م تل انتخابتاس ریاستت جمهتوری و یتا 

 تاثیر را بر بازار داشته اند .

 

 ریسب بازار  : 

 

این ریسب از نوسا  کلی بازار نشاس می گیرد و می تواند از عواملی از جمله تغییر ترجیحتاس مشتتریا  در 

  بازار حاصل می شود 

 

گریزنتد ولتی بته ازای قبتول ریستب  سرمایه گذارا  منطقی عرقه ای به ریسب ندارند و اصتطرحا" ریستب

 انتظار دریافت بازده بیشتر دارند .

 

ریستتب و بتتازده دو عامتتل جتتدا نشتتدنی هستتتند بتتدین معنتتا کتته افتتزایش بتتازدهی متتورد انتظتتار بتتا قبتتول ریستتب 

باالتری همراه است و برای ریسب پایین تر باید انتظار بازده کمتری هتم داشتته باشتند کستانی کته بتورس را 

مایه گذاری انتخاب می کنند عموال" ریسب پذیرند اما کسی که نمی خواهد ریسب کند باید سرمایه برای سر

 ده گذاری در بانکها و... کند  .رخود را صرف خرید اوراق مشارکت یا سپ

 

 

در بورس هیچ تضمینی وجود ندارد که بازده اضافی برای سرمایه گذار به دست خواهد آمد اما تجربه نشتا  

   سرمایه گذاریهای با ریسب باالتر دارای بازده تحقق یافته باالتری هستند  . داده که

 

 

 

 شاخ  :
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شاخ  بورس نشتا  دهنتده وضتعیت بتازار سترمایه و وضتعیت اقتصتادی یتب کشتور استت عمومتا" کتاهش 

 شاخ  به معنای رکود اقتصادی و افزایش آ  به معنای رونق اقتصادی است .

 

   یکی از مبانی استراتژی سرمایه گذاری می باشد .شاخ  قیمت سهام و روند آ

کمب شاخ  می توا  بازده کلی یکا قسمتی از بازار را اندازه گرفت تحلیلگرا  همواره از شاخ  برای با 

 بررسی عامل هایی که حرکت کلی قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهند استفاده می کنند . 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 نحوه خرید فروش سهام  :

 

مت ر"  حرف اول نام خانوادگی شما می باشد   3عدد و  0که شامل  بعد از اینکه کد معامرتی را اخذ کردید )

تجتتا  ( استتت ( متتی توانیتتد بتترای خریتتد و فتتروش بتتا پتتر کتترد  فتترم  22301کتتد معتتامرتی آقتتای تجتتارتی )  

 نید . اقدام ک ینسخه( و تحویل آ  به کارگزار 3نسخه( یا فروش ) 3تقاضای خرید )

 
 

 

 انواع روشهای خرید وفروش :

 

معامله سهام با قیمت باز : در این حالت قیمت معامله توستط فروشتنده یتا خریتدار شترط نمتی شتود و بته کتار 

گزار اجازه می دهد که به بهای روز بازار اقدام به خرید یا فروش نماید  . پتر واضتا استت کته کتارگزار بایتد 

در ایتن شتیوه در قستمت بهتای ستهام کلمته   مت عرضه شده توجه داشته باشتد هنگام خرید به پایین ترین قی

روز درج میکنید  و در این حالت برای کارگزار انعطتاف عمتل بیشتتری ایجتاد متی کنتد  و بته خریتد و فتروش 

ستتهم  ستترعت متتی بخشتتد د رعتتین حتتال  ایتتن خطتتر وجتتود دارد کتته قیمتتت معتتامرتی نستتبت بتته قیمتتت متتورد 

 . یادی کرده باشد نظرمشتری تغییر ز

 

معامله با قیمت معین : در این نوع معامله در فرم تقاضتای خریتد یتا فتروش قیمتتی نوشتته متی شتود کته کتار 

گزار فقط می تواند سهام شما را با این قیمت معامله کند در این قستمت حتداقل قیمتت بترای فتروش و حتداک ر 

 کنید . می قیمت برای خرید را مشخ 

 

همه یا هیچ :  در قسمت توضتیحاس و شترایط ویتژه سترمایه گتذار از کتارگزار در خواستت معامله به صورس 

 می کند که همه سهم را یب جا معامله کند و اگر چنین چیزی مقدور نبود اصر" آ  دستور را انجام ندهد .
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" تاریخ معامله سهام تا زما  مشخ  : در قسمت مرحظاس و شرایط ویژه می توانید توضیحاتی بدهید م ر

اعتبار این تقاضا حداک ر تا تاریخ   /    /    /      می باشد بدین ترتیب اگر سهام تا این تاریخ خرید  نشود یتا 

 .به فروش نرسد این تقاضا هم خود به خود باطل است 

 

 

کتارگزار یتتب روز پتس از خریتتد یتتا فتروش ستتهم  یتب نستتخه از اعرمیتته خریتد یتتا فتروش کتته در آ  قیمتتت و 

نه های کار مزد در آ  مرقوم شده به مشتری خواهد داد  و در هنگام خرید یب ورقه دیگر به نام سپرده هزی

سهام یا گواهینامه نقل و انتقال سهام نیز که به عنوا  سند مالکیت سهم شما در شرکت است به شما تحویل 

 داده می شود که ارائه این برگه در هنگام فروش الزم است . 

 
 

از طریق سامانه آنرین کارگزاریها اقدام به خرید فتروش ستهام میکننتد راهنمتای معتامرس آنریتن  افرادی که

 در سایت کارگزاری خود را دانلود کنند.
 
 
 
 
 
 

 

 سفارشاس و نحوه قراگیری آ  در سامانه :

 

یتا  سفارشاس معموال" اول بر استاس قیمتت خریتد یتا فتروش و دوم برمبنتای زمتا  ورود در صتف خریتدارا 

فروشندگا  قرار می گیرند  سفارشاتی از همه زودتر در بانب اطرعاتی کامپیوتر درج متی شتود کته از نظتر 

قیمت بهتر از دیگرا  باشد در حالت خرید اگر خریداری باالتر از دیگرا  بخرد در صف خریدارا  جلتوتر از 

ای ارزانتتر از دیگترا  بفروشتد  همه قرار خواهد گرفت )به ترتیب نزولی ( ودر حالتت فتروش اگتر فروشتنده

نفر اول فروشندگا  خواهد شد )به ترتیتب صتعودی ( و طبیعتی استت سفارشتاتی کته بتدو  قیمتت وارد شتو  

 اولویت با آنهاست . 
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 افزایش سرمایه به دو صورس انجام می پذیرد :

  

  سرمایه از محل سود انباشته  : در این حالت شرکتها برای افزایش سرمایه از سود انباشتته افزایش

بنتابر ایتن بته میتزا  درصتد افتزایش استفاده می کنند و هیچ مبلغی از ستهامدارا  دریافتت نمتی کننتد 

سرمایه به سهام شرکت و در نتیجه سهام هر یب از سهامدارا  افزوده می شود در این حالتت گفتته 

پتس از افتزایش سترمایه بترآورد می شود که شرکت سهام جایزه یا سود سهمی پرداختت کترده استت 

 قیمت جدید سهام را می توا  به صورس زیر انجام داد :
 

 

 قیمت قدیم                                         

 ----------------------------------برآورد قیمت جدید =    

 1نسبت افزایش +                                    
 

 

  افزایش سرمایه از محل مطالباس و آورده نقدی : این حالتت از افتزایش سترمایه بتدین صتورس انجتام

متتی گیتترد کتته شتترکت بتترای افتتزایش ستترمایه وانتشتتار ستتهام عتتادی جدیتتد از مطالبتتاس و آورده نقتتدی 

بتر مبنتای درصتد افتزایش سترمایه حقتقتدم سهامدارا  قبلی استفاده می کند و بدین ترتیب که شرکت 

خرید سهام جدید برای سهامدارا  خود صادر می نماید سهامدارا  باید در ازای هر سهم جدید مبغی 

را بابت پذیره نویسی سهم به حساب شرکت واریز کنند به این مبله قیمت پذیره نویسی می کویند که 

یشتا  دارای ستهام جدیتد متی شتوند در صتورتیکه بعد از پرداخت آ  سهامدارا  به تناستب سترمایه ا

توما  خواهد  155سهامدارا  از شرکت مطالباس داشته باشند مبله واریزی برای هر سهم کمتر از

 بود .)به قسمت توضیحاس حق تقدم مراجعه کنید(
 

 
 پس از افزایش سرمایه قیمت جدید سهام را به این صورس می توا  برآورد کرد :
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 نسبت افزایش×  1555قیمت قدیم +                                

 --------------------------------------------برآورد قیمت جدید = 

 1نسبت افزایش +                                 
 

 

درصد افتزایش سترمایه متی دهتد بترآورد  255لایر است این شرکت  35555م ال : قیمت سهام شرکتی 

 است ؟ قیمت چقدر

 
 
 
 
 
 

 

 : از محل سود انباشته 
 

                                    35555 

 =برآورد قیمت جدید  -------------------------------------=  15555

                                      2+1 
     

 

 
 

 : از محل آورده نقدی 

                              35555 +1555×2 
 = برآورد قیمت جدید  ------------------------------------------------------= 16/15111

                                               2+1 
 

 

در اینجا حرف از سرمایه شد اما  مطلبی را بدو  ارتباط با مبحث فوق بیا  می داریم و آ  اینست که بیشتتر 

یشتر انتخاب کنید  که سرمایه کمتری داشته باشد البته با توجه به عوامل دیگتر کته سهمی را جهت بازدهی ب

 بعدا" با هم مرور مکنیم

 

 

 

NAV  : 
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از تقسیم ارزش روز داراییها پتس از کستر بتدهی   NAV) ارزش سهام بر مبنای خال  ارزش داراییها ) 

 ها و سهام ممتاز بر تعداد سهام به دست می آید 

                                         

 )سهام ممتاز + مجموع بدهی ها( _     ارزش روز داراییها              

=  ارزش ستتهام بتتر مبنتتای ختتال      ------------------------------------------------------------------ 

 ارزش داراییها

 تعداد سهام عادی                        

 

 آ  مستلزم کار گروهی است و به نظر نگارنده برای سهامدارا  کارایی چندانی ندارد محاسبه 

 

 
 

 
 
 
 

 

  حجم مبنا :

 

عبارس است از حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیترد تتا بتوانتد از میتانگین متوزو  قیمتت  

مبنتا در بتازار بتورس ایترا  برابتر بتا  میتزا  حجتم فاده گترددتمعامله شده در آنروز به عنوا  قیمت پایین اس

 تعداد شرکت می باشد  م ال: 5558%

محاسبه میشود  همانطور که متی دانیتد ارزش میلیارد به طریق زیر  3155حجم مبنای شرکتی با سرمایه 

 میلیارد سهم است  1/3لایر است بنابر این کل سهام شرکت مذکور   1555اسمی در ایرا  
 

                                                                                3155 

                                                                  1/3 =----------------- 

                                                                                1555     

 

 

 حجم مبنای شرکت مذکور برابراست با: در این صورس

                                                                       

     288858555=5558%×3815585558555     

 

سهم میباشتد حتال فترض کنیتد در یتب روز قیمتت ایتن ستهم   288858555بدین معنا حجم مبنای شرکت 

سازما  بورس درصد نوسا  قیمتهتا تتا حتال چنتد بتار تغییتر کترده استت در ) با تصمیماس افزایش یابد  0%

در حتال حاضتر  به چهتار درصتد تغییتر کترده استت 88این عدد از پنج درصد به دو درصد و در سال  83سال 
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در هر روز نسبت به قیمت پایتانی روز گذشتته میتوانتد از  بورسروزانه قیمت سهام نوسا  دامنه  82سال 

درصد تغییر کند و حق تقدم سهام دوبرابر این میزا  امکا  نوسا  دارد. در فرابورس نیز  -3+ درصد تا 3

درصد میباشد در عرضته اولیته ستهام و روز بازگشتایی نمتاد معتامرتی  -0+ درصد تا 0دامنه نوسا  سهام 

وستا  و در مطابق شرایطی که در دستورالعمل معامرس ذکر شده است در برخی موارد بدو  محتدودیت در ن

در این صورس قیمت بسته شتده ستهم در سته حالتت متورد  (بعضی شرایط با دامنه نوسا  معامله خواهد شد.

 بررسی قرار می گیرد 
 

 

  سهم این شرکت در روز متذکور معاملته شتود در ایتن حالتت تغییتراس قیمتتی ستهم  183358555تنها

 مذکور در پایا  روز به صورس زیر محاسبه می شود  
 
                            183358555 

                                                                                                          =   تغییراس قیمتی  0%×    --------------------------------=280%

                            288858555 

 

   یا بیشتتر ااز ایتن عتدد ستهم ایتن شترکت در روز متذکور معاملته شتود در حالتت  288858555میزا

 تغییراس قیمتی سهم ایرا  خودرو در پایا  روز به صورس ذیل محاسبه می شود 
 

                 288858555     

 = تغییراس قیمتی0%×----------------------------=0%

                288858555 

 

 ه در این حالت تغییراس قیمت در زما  پایا  با تغییراس قیمت در طول روز برابر است واضا است ک

     

 

 

 

 8555لایر باشد حجم مبنای آ   15855585558555به طور ساده فرض کنید اگر سرمایه شرکتی 

ستهم  11555لایر باشتد حجتم مبنتای آ   2855585558555سهم  میشود حال اگر سرمایه شرکتی 

 .است 

 

جهتتتتتت اطرعتتتتتاس بیشتتتتتتربه ستتتتتایت محاستتتتتبه میشتتتتتوند  ی از شتتتتترکتها هتتتتتم بتتتتتدو  حجتتتتتم مبنتتتتتا بعضتتتتت

www.tsesc.com .مراجعه کنید 
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 و

 

 

 

 

خود را مقید به پیروی از آ  بدانید متاسفانه اک ر متا دنبتال رو دیگترا  همواره یب استراژی داشته باشید و 

اشته باشتیم و فقتط بتا تقلیتد از دیگترا  پتی آنهتا میترویم  البتته هستیم بدو  اینکه خودما  برنامه مشخصی د

تقصیر هم نداریم چو  اطرعاس کافی وجود نتدارد و بته طتور تخصصتی بته ستهامداری کته در خیلتی از جاهتا 

یب شغل است و یب تخص  پیچیده والبته پر سود نپرداخته ایم . هرگز از یب تکنیتب بته تنهتایی استتفاده 

به آ  اندازه ساده نیست که متاثر از یب یتا چنتد عامتل ستاده باشتد بلکته عوامتل مختلتف و نکنید چو  بازار 

 .گاها" پیچیده  و غیر قابل پیش بینی وجود دارند  

 

 
 معامرس آزمایشی در سایت
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 http://www.irvex.ir/ 

 

 ی ها م ل کارگزاری مفیدمعامرس واقعی با ثبت نام در یکی از کارگزار

 

www.emofid.com 

 

http://www.mofidonline.com 
 

 

 بعد از ثبت نام واقعی در کارگزاری مفیدسایت جهت امتیاز گیری و دریافت پاداش 

 

https://pellekan.emofid.com 

 

 G044373 کد معرف:

 

 

 شركت مدیریت فناوري بورس تهرا 

 

http://www.tsetmc.com 

 

 

 دریافت اطرعیه های سهام

 

http://www.codal.ir 

 

 کنید.دانلود  www.emofid.comرا از سایت  نرم افزار مفید تریدر

 را از لینب زیر دانلود کنید  4یا نرم افزار متا تریدر 

 

=895http://www.parsrasa.com/Portal/Register.aspx?ACCode=323486&DCCode 

 

 

 به یاد داشته باشید:
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در چند سال اخیر دامنه نوسا  سهام چند بار توسط سازما  بورس تغییر داده شتده استت اخیترا" نیتز دامنته 

 درصد. 15درصد به  8و حق تقدم از  درصد تغییر داده شد 0درصد به  3نوسا  سهام بورس از 

 

 

 

 دموفق و پایدار باشی                                                                      
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