
 تىان فهمید سهمی صف خرید دارد یا صف فروش؟ از کجا می

 

 گاُی اّقات بَ دلیل تقاضای صیاد بشای عِام یک ؽشکت، بشای خشیذ عِام آى بازار بىرس دس
بغیاس  ؽْد ّ بشعکظ ّقتی تقاضای فشّػ بشای عِام یک ؽشکت ؽشکت صف خشیذ تؾکیل هی

 .ؽْد بیؾتش اص تقاضاُای خشیذ باؽذ، بشای آى عِن صف فشّػ تؾکیل هی

آید که چطىر میتىان متىجه شد یک سهم صف خرید دارد یا صف  حال سىال پیش می
 فروش؟

هیتْاى با کلیک سّی هٌْی  www.tsetmc.com دس عایت هذیشیت فٌاّسی بْسط تِشاى بَ آدسط
دس بْسط سا هؾاُذٍ کشد. ُش ًواد ؽشکت  ُای پزیشفتَ ؽذٍ باى باصاس ، لیغت عِام ؽشکت دیذٍ

باى باصاس یا با اعتفادٍ اص ابضاس  کلیک سّی ًام ؽشکت دس دیذٍ صفحَ هخصْؿ بَ خْد سا داسد کَ با
 .صفحَ آى ًواد سا پیذا کشد (tesetmc.com عبض سًگ باالی عایت بیي رسٍ) جغتجْ

ُویي  گزاسی هغکي ؽوال ؽشق، کافیغت بخؾی اص ًام بشای یافتي ًواد ؽشکت عشهایَ هثال
ؽْد  ًوایؼ دادٍ هی ؽشکت سا دس فیلذ جغتجْ ّاسد کٌیذ. با اًجام ایٌکاس ًواد ثؾشق بشای ؽوا

 .ؽْیذ هی یي ًواد ّاسدکَ با کلیک سّی لیٌک آى، بَ صفحَ ا

 ّ دیگشی با عٌْاى خرید ی ًواد هشبْطَ کَ ّاسد آى ؽذٍ ایذ دّ کادس با عٌْاى تقشیبا دس ّعط صفحَ
دادٍ  ُای خشیذ ّ فشّػ عِام ًوایؼ ّجْد داسد. ایي ُواى دّ بخؾی اعت کَ عفاسػ فروش

ُای  دس عیغتن اىگش ؽًْذ ّ ُواى عفاسؽاتی ُغتٌذ کَ تْعط کاسگضاساى یا تْعط هعاهلَ هی
 .ؽًْذ هعاهالتی آًالیي ثبت هی

باؽذ،  عِام یک ؽشکت داسای صف خشیذ باؽذ یا بَ عباستی یک ًواد داسای صف خشیذ ّقتی
تعذاد ّ حجن صیاد ثبت  کاهال ّاضح اعت کَ دس کادس خشیذ، عفاسؽات خشیذ دس حذاکثش قیوت بَ

 (هاًٌذ تصْیش صیش) ؽذٍ اعت ّ طشف دیگش ، ُیچ عفاسػ فشّؽی ّجْد ًذاسد

http://www.tsetmc.com/
http://abcbourse.ir/


 

ّقتی عِاهی داسای صف فشّػ باؽذ، دس کادس فشّػ، عفاسؽات فشّػ دس حذاقل  بشعکظ 
 .اعت ًؾذٍ بَ تعذاد ّ حجن صیاد قشاس داسد ّ دس طشف خشیذ ُیچ عفاسؽی بشای خشیذ ثبت قیوت

 (تصاّیش صیش)
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ُویؾَ دس بْسط ّجْد ًذاسد ّ ایٌطْس ًیغت کَ ُوَ ًوادُا یا  صف خشیذ ّ صف فشّػ : نکته
 تفاقی ُویؾگیباؽٌذ یا صف فشّػ، بلکَ گاُی اّقات ایي اتفاق هی افتذ ّ ا صف خشیذ داؽتَ

 .ًیغت
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