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  دق تقذم چیطت ؟؟

غرکت ُا  ّقتی بر اضاش هطالبات ّ آّردٍ ًقذی افسایع ضرهایَ هیذٌُذ بَ ضِاهذاراًی ک در افسایع ضرهایَ غرکت کردًذ 

ضِاهی بٌام دق تقذم هیذٌُذ 

  دق تقذم دارای هػخصات زیر اضت :

ًام ضِن فولی  پص دق تقذهع بٌام  فولیخ در بازار پص از افسایع ضرهایَ اضت (  (هثال  ---------    ح   +  ًام ضِن 

  ّیژگی ُای دق تقذم چیطت ؟

هیباغٌذ  (یک) 1دارای دجن هبٌا - 1

 (لذاظ غذٍ اضتثٌا% 5البتَ در ثػرقخ )دارًذ % 8داهٌَ ًْضاى - 2

 رّزٍ  هیباغذ 60دارای هِلت هعاهالت - 3

 ------------------

  زهاى بازگػایی دق تقذم ُا در چ زهاًی صْرت هیگیرد؟

آهذ از فرداظ دق تقذم بازگػایی هیکٌذ " هِلت اضتفادٍ از دق تقذم " زهاًی ک در اطالعیَ ُای غرکت اطالعیَ ای هبٌی بر 

هثال ایي ًوًَْ در ضِام ًّفت قابل هػاُذٍ هیباغذ 

 

در ایي اطالعیَ  

غوارٍ دطاب برای ّاریس  + اگَ باز غْد دارای اطالعاتی غاهل غرّع ّ پایاى هِلت اضتفادٍ از دق تقذم ُا 

  

 

 

 

 

http://abcbourse.ir/


 

saham110.blogfa.com                           09174262699 Page 2 
 

  کذام دق تقذم ارزظ خریذى دارد ؟؟

داال ُرچَ ایي اختالف  ----  تْهي کوتر باغذ20 تْهي کٌیذ از قیوت اصلی ضِن دذاقل 100باضافَ دق تقذهی ک اگر قیوت غْ 

بیػتر باغذ آى دق تقذم ارزًذگی خریذ دارد 

 آیا ایي ضِن ارزظ دارد؟؟؟ 550=  تْهاى     پکرهاًخ 700= هثال پکرهاى 

 تْهي اختالف دارد پص ارزظ خریذ دارد 50 کَ با خْد ضِن 650 کٌیذ هیػْد 100 + 550

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ًکات بطیار هِن

ًذارد تٌِا عولی ک هطتقین دق تقذم تذت تاثیر رغذ یا ًسّل قرار هیذُذ ........ دق تقذم ُا تکٌیکال یا کف یل ضقف یا فیبْ یا

صعْد % 8اگَ فولی صف خریذ غذ فولیخ // هثال توام رفتار فولیخ بطْر هطتقین از فولی تبعیت هیکٌَ--- ضِن اصلی هیباغذ 

ًسّل دارد % 8دارٍ اگَ فولی  صف فرّظ غذ فولیخ 

اگر ضِن اصلی در گرٍ هعاهالتی برّد دق تقذم آى ضِن ًیس ب تبعیت ضِن آیا در گرٍ هعاهالتی هیرّد؟؟؟ : ًکتَ 

خیر  (  جْاب 

باالتر باز کٌذ آیا دق تقذم ُن در آى رّز داهٌَ صعْدظ % 20اگر ضِوی بَ ُر دلیل بطتَ غْد ّ بعذ باز گػایی هثال : ًکتَ 

باالتر هیرّد ؟؟؟؟ 

ُرگاٍ ضِن بَ ُر دلیل بطتَ غْد چٌاًچَ دق تقذم آى ًیس در بازار بْدٍ بطتَ هیػْد ّ در بازگػایی ُوراٍ ضِن --- بلَ  (جْاب 

باز هیػْد 

ًوًَْ اطالعیَ بْرش درایي زهیٌَ 
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