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 آنالينسواالت متداول 

 
 معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتي انجام مي گيرد؟ -1 

روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهاي تعطيل انجام مي شود.  12:30تا  09:00معامالت اوراق بهادار از ساعت 
 09:00 ساعت شروع  و تا  8:30ساعت همچنين ساعت پيش گشايش بازار كه در آن امكان انجام معامالت وجود ندارد از 

 .ادامه مي يابد كه در آن امكان ورود سفارشات و تغيير قيمت وجود دارد
 

 ان قيمت در بورس تهران چند درصد است؟امنه روزانه نوسد-2 

 -4 تا درصد+ 4 از تواند مي گذشته، روز پاياني قيمت به نسبت روز هر در  در حال حاضر دامنه نوسان روزانه قيمت سهام
درصد  -5+ تا 5د. در فرابورس نيز دامنه نوسان سهام دار نوسان امكان ميزان اين برابر دو سهام تقدم حق و كند تغيير درصد،

باشد. در عرضه اوليه سهام و روز بازگشايي نماد معامالتي مطابق شرايطي كه در دستورالعمل معامالت ذكر شده است بدون  مي
 .محدوديت در نوسان معامله خواهد شد

 

 شوند، وجود دارد؟ هايي كه براي اولين بار در بورس عرضه مي آيا سازوكار خاصي براي خريد سهام شركت-3 

هايي با معامالت معمول  شود اما تفاوت هاي تازه پذيرفته شده هم بر اساس ساز و كار حراج انجام مي عرضه سهام شركتبله، 
كنند. در پايان  مي معامالتي سامانه وارد كارگزاران طريق از پيشنهادي هاي قيمت با را خود خريد هاي سفارش  دارد. خريداران

كند و بر اساس آن معامله  هاي پيشنهادي خريداران، قيمت فروش خود را اعالم مي متنشست معامالتي، فروشنده بر اساس قي
شود. البته در روز عرضه اوليه، محدوديت دامنه  شود. در اين مرحله درصدي از سهام شركت براي فروش عرضه مي انجام مي

 .شود نوسان روزانه اعمال نمي
 

 شود؟ چگونه انجام ميها در سامانه معامالت،  اولويت بندي سفارش -4

 مطرح زماني اولويت يكسان، قيمت با سفارشات براي و باشد مي قيمت اساس بر ابتدا هاي وارد شده به سامانه، اولويت سفارش
سفارش خريد (فروش) اوراق بهادار با  يك قيمت، اولويت اساس بر. شود مي فروش و خريد صف تشكيل باعث كه گردد مي

 وارد زودتر كه  سفارشي زمان، اولويت اساس بر گيرد و بيشترين (كمترين) قيمت در ابتداي صف خريد (فروش) قرار مي
 و خريد هاي سفارش كه شود مي انجام هنگامي معامله. گيرد مي قرار  خود قيمت هم سفارش از جلوتر  شود معامالت سامانه
 .ت يكسان داشته باشندقيم ،فروش

 

 شود؟ تسويه معامالت چيست و چگونه انجام مي -5

پس از انجام معامالت، تسويه معامالت بين فروشنده و خريدار توسط كارگزار فروشنده و كارگزار خريدار از طريق شركت 
اوراق بهادار و تسويه وجوه به  گذاري مركزي شود. شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه انجام مي سپرده

 .گيرد صورت مي (T+3)كند. تسويه معامالت سه روز كاري بعد از انجام معامله  عنوان امين نقش اتاق پاياپاي را ايفا مي
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 كارگزار ناظر كيست و چه نقشي بر عهده دارد؟-6

اندازي سامانه جديد معامالت دارايي سهامداران در هر يك از نمادهاي معامالتي زير نظر يك كارگزار قرار گرفت كه با راه  
شود و از آن پس سهامداران دارايي سهام خود را در هر نماد معامالتي صرفاً از طريق كارگزار  به آن كارگزار ناظر گفته مي

توانند با مراجعه به هريك از كارگزاران  به فروش برسانند. هرچند سهامداران مي توانند ناظر خود در آن نماد معامالتي مي
 .نسبت به خريد سهام اقدام نمايند

ممكن است دارايي سهامدار در يك نماد معامالتي زير نظر يك كارگزار ناظر و در نماد معامالتي ديگر زير نظر كارگزار ناظر  
 .ديگري باشد

انه معامالتي جديد كارگزار ناظر بر اساس سوابق فعاليت سهامدار با كارگزاران مختلف در بورس اندازي سام در زمان راه 
 .اوراق بهادار تعيين گرديد

 روشهاي تغيير كارگزار ناظر چيست؟  -7 

 :روشهاي زير اقدام نمايند از سهامداران مي توانند جهت تغيير كارگزار ناظر خود به يكي 

 گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و ارائه اصل و تصوير شناسنامه و كارت مليپرده مراجعه حضوري به شركت س-

 .مراجعه به يكي از دفاتر كارگزاري كه تمايل دارند در آن نماد معامالتي به عنوان كارگزار ناظر فعاليت نمايند- 

 دهند؟ رار ميچگونه مشتريان گواهي سپرده و وجوه نقد خود را در اختيار كارگزار ق -8

مشتريان بايد همزمان با تكميل فرم سفارش خريد يا فروش، وجوه نقد و گواهي سپرده سهام يا اصل برگه سهام خود را  
 بيشتر عمل در البته. هستند  تحويل كارگزار نمايند و كارگزاران مسئول انجام تسويه معامالت با شركت سپرده گذاري

 نيازي فروش زمان در تا بماند باقي كارگزار نزد اند كرده خريداري قبال كه سهامي سپرده گواهي كه دهند مي ترجيح مشتريان
 .ميشود انجام كارگزاري حساب به واريز طريق از هم  سهام خريد وجه پرداخت همچنين. نباشد آن تحويل به

 آيا مشتريان مي توانند نزد چند كارگزار حساب داشته باشند؟ -9 

 هر شود مي توصيه تواند نزد هر كارگزار يك حساب داشته باشد هرچند به دليل دريافت خدمات بهتربله، هر مشتري مي  
 .كند كار كارگزار يك با فقط مشتري

10-DPS،EPSو،P/Eچيست؟  

DPS بخشي از سود هر سهم شركت است كه بين سهامداران تقسيم مي شود. 

 EPS.به عبارت ديگر سود خالص شركت تقسيم بر تعداد سهام آن و سود هر سهم بعد از كسر ماليات است P/E  نسبت
 .اعالم شده توسط شركت است EPS قيمت سهم به

 قيمت يك سهم در بازار چگونه تعيين مي شود؟  -11 

تعيين قيمت سهم تابع عوامل مختلفي است كه مهمترين آن سودآوري شركت، انتظار سودآوري آتي شركت و شرايط كالن  
 .اقتصادي كشور است
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 حجم مبنا را تعريف نماييد؟  -12 

، تعداد اوراق بهادار از يك نوع است كه هر روز بايد مورد داد و ستد قرار گيرد تا كل درصد تغيير آن روز، در »حجم مبنا
 .تعيين قيمت روز بعد مالك باشد

 محدوديت حجمي در ورود سفارشات به چه معناست؟-13

ي معامالت وارد  اكثر تعداد اوراق بهاداري است كه در هر نماد معامالتي طي هر سفارش درسامانه، حد»محدوديت حجمي 
 .است» ي معامالتي متعارف واحد پايه«شود. اين رقم مضرب صحيحي از  مي

 يست و چه كاري ميكند؟كبازار گردان -14

با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و  گري است كه با اخذ مجوز الزم ، كارگزار يا كارگزار/معامله»بازارگردان
 .پردازد تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنه نوسان قيمت آن، به داد و ستدآن اوراق مي

 آيا ممكن است كسي در اولين دقايق بازار بورس سهامي را بخرد و ساعتي بعد همان را بفروشد؟ -15 

 .ايد را داريد تي امكان فروش سهامي كه همان روز اقدام به خريد كردهبله. با راه اندازي سيستم جديد معامال 

 اعالم شود؟ "1 "چگونه ممكن است حجم مبناي شركتي-16 

العاده) حجم مبناي آن نماد  پس از بازگشايي نمادهايي كه دامنه نوسان آن آزاد است (مثال بعد از مجمع عادي ساالنه يا فوق
 .فرابورس نيز حجم مبنا يك منظور شده استيك خواهد بود. همچنين در 

 شود چيست؟ كه گاهي درپايان اسم يك شركت يا نماد آن آورده مي"ح"منظور از   -17 

 .شود و همچنين در ابتداي نام شركت نيز خواهد آمد تقدم سهام مورد نظر است كه به انتهاي نماد شركت اضافه مي ح نمايانگر حق

 يا بهترين تقاضا چيست؟منظور از بهترين عرضه -18 

 .ترين قيمتي است كه براي فروش يك سهم در سيستم معامالت وارد شده است بهترين عرضه: منظور پايين

 .بهترين تقاضا: منظور باالترين قيمتي است كه براي خريد سهام در سيستم معامالت وارد شده است

هاي استفاده نشده را منتشر كند، براي  تقدم از حقنويسي سهام  چنانچه يكي از شركتهاي بورسي آگهي پذيره -19 
تومان) بايد مبلغ ديگري به ازاي هر سهم به حساب شركت واريز كرد؟ اين  100نويسي آيا عالوه بر قيمت اسمي سهام ( پذيره

 شود؟ مبلغ چگونه تعيين مي

توانند از آن استفاده كنند و در  گيرد و اين سهامداران مي تقدم اوراقي است كه در اختيار سهامداران قبلي شركت قرار مي حق
افزايش سرمايه شركت كنند و يا اينكه آنها را در بازار بفروشند. در صورت شركت نكردن در افزايش سرمايه (واريز نكردن 

شود و در  و نيز نفروختن آنها در بازار در اين مهلت، دوباره آگهي عرضه عمومي ارائه ميريال به ازاي هر سهم)  1000مبلغ 
هاي باقيمانده براي تكميل افزايش سرمايه شركت در بازار به هر نرخي  تقدم دهند تا حق يك فرصت مشخص اين اجازه را مي

شود.  اند واريز مي قدم كه از آن استفاده نكردهت كه عرضه و تقاضا تعيين كند بفروشند. اين مبلغ به حساب دارندگان حق
 .ريال به حساب شركت در افزايش سرمايه شركت نمايد 1000تقدم را به دست آورد بايد با واريز مبلغ  شخصي كه اوراق حق
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عالوه الزم به ذكر است خريد حق تقدم استفاده نشده شما را ملزم به شركت در افزايش سرمايه  و پرداخت مبلغ اسمي آن  
 بر قيمت بازار حق تقدم مي كند(امكان فروش وجود ندارد) 

 گيرد؟ شرايط خريد آن چيست؟ تقدم به چه كساني تعلق مي حق-20 

توانند  گيرد. اين افراد مي تقدم تعلق مي العاده در اختيار داشته باشند حق به كساني كه سهام شركت را در تاريخ مجمع فوق
 .گذاران واگذار نمايند ساير سرمايه تقدم خود را در بورس به حق

تقدم در بازار نياز به شرايط خاصي نيست. تنها بايد بتوانيد در مهلت مقرر شده يا دوباره آن را بفروشيد يا  براي خريد حق
 .ريال به حساب شركت) در افزايش سرمايه شركت كنيد 1000اينكه با پرداخت مبلغ اسمي سهام (واريز مبلغ 

 سهام ترجيحي چيست؟منظور از -21

 .سازي به كاركنان خود شركت واگذار شده است هاي خصوصي سهام ترجيهي بخشي از سهام شركت است كه در راستاي برنامه

 چگونه از ميزان دارايي سهام خود در شركتهاي بورس مطلع شويم؟-22

رمز عبور دريافت مي كنيد كه از طريق آن با مراجعه به شركت سپرده گذاري مركزي و ارائه اسناد و مدارك خود، يك كد و 
 .مي توانيد در هر زماني با ورود به اينترنت و سايت شركت سپرده گذاري مركزي اطالعات سهام خود را دريافت نماييد

همچنين مي توانيد به كارگزاري كه سهام را براي شما خريده (و حساب شما نزد وي بوده) مراجعه نماييد و يا تماس بگيريد 
 .ا اطالعات حساب شما را در اختيارتان قرار دهدت

 براي استفاده از سامانه معامالت برخط به نرم افزار خاصي نياز است؟-23

نرم افزاري تحت وب است و نيازي به نصب نرم افزاري بر روي سيستم كارگزاري اطمينان سهم سامانه معامالت برخط 
نرم افزار مرورگر سيستم عامل خود مي توانيد از اين سرويس استفاده كنيد.  كامپيوتر مشتري نيست. بنابراين فقط با اجراي

را به عنوان بهترين Google ChromeوIEمرورگر اطمينان سهمنكته ضروريست كه شركت كارگزاري   البته توجه به اين
 .نرم افزار براي كاربري سيستم آنالين تريدينگ معرفي مينمايد

 .باشم در حالي كه اين تعداد سهام را دارا مي يدشو مواجه مي "مانده سهم كافي نيست"هنگام ارسال سفارش فروش با پيغام  -24

 :سه احتمال وجود دارد

 .كنيد تعداد سهام را صحيح وارد نمي-1

سفارش حضوري و يا همان سهم را طي سفارش مجزاي ديگر (چه خودتان و به صورت آنالين و يا كارگزار بر اساس  -2
 .اينترنتي شما) وارد سامانه معامالت شده است

 .كارگزار ناظر شما در اين سهم كارگزار سرويس دهنده معامالت آنالين نيست -3

 در صورت بروز مشكل در استفاده از نرم افزار چگونه مشكل را رفع نمايم؟-25

مشكل را با  88171373و يا  88171372به شماره هم كارگزاري اطمينان س آنالينشما مي توانيد با تماس با واحد
 .در ميان بگذاريد اين بخش انكارشناس
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 ي نمي توان به صورت آنالين معامله نمود؟يدر چه بازارها-26 

، سازمان "دستورالعمل اجرايي معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران" 10بر اساس ماده 
هايي بر معامالت آنالين قرار دهد.در اين راستا امكان معامله در برخي از بازار ها براي كاربران آنالين تواند محدوديتمي

 مي قبولي قابل حد در و ناچيز بسيار حقيقي مشتريان براي  ممنوع شده است. البته بايد عنوان كرد كه محدوديت هاي كنوني
 :است گرديده ذكر آنالين معامله هاي محدوديت و امكانات كليه ادامه در. باشد

 بازار سوم و چهارم فرابورس-1

 همه انواع معامالت عمده و بلوك-2

 سهام شركت هاي پذيرفته شده در بازار پايه فرابورس -3

 محدوديت هاي معامالت آنالين چيست؟-27

، سازمان "بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايراندستورالعمل اجرايي معامالت برخط اوراق بهادار در " 10بر اساس ماده 
مي تواند محدوديت هايي بر معامالت آنالين قرار دهد. در حال حاضر اين محدوديتها طي بخش نامه هايي به كارگزاران اعالم 

 :گرديده كه شامل موارد زير است

 :محدوديت در نوع سفارشات-1

 و Day ،Date ، از لحاظ زماني بدون محدوديت شاملLimit ظ قيمتي سفارشسفارشات مجاز براي مشتريان بر خط، از لحا
Openباشد مي. 

 .سفارش محدود يعني در حجم معين و در قيمت مشخص يا بهتراز آن

 :محدوديت در حجم سفارش-2

 .در حال حاضر محدوديتي جهت حجم سفارش عالوه بر محدوديت هاي عادي هسته معامالت وجود ندارد

 .عامالت دامنه مجاز حجم با عنوان آستانه حجم تعيين شده كه براي همه يكسان استدر سيستم م

 :محدوديت در زمان معامالت-3

 .باشد مي 12:30ساعت ورود سفارش از ابتداي زمان مجاز ورود سفارشات در سامانه معامالتي لغايت ساعت  -الف

) توسط 12:30فاصله پس از اتمام ساعت معامالت (ساعت مشتريان برخط بايد بال (DAY) سفارشات با اعتبار روزانه -ب
 .سيستم نرم افزاري برخط، حذف گردد

 :هاي خاص محدوديت در عرضه -4

 قيمتي هاي محدوديت رعايت با سفارش ورود امكان شده بازگشايي نمادهاي حراج زمان در خط بر معامالت مشتريان –الف 
 .دارند را سفارش

 .اوليه و گشايش نماد مي باشد كه با مكانيزم حراج انجام مي شودعرضه هاي خاص شامل عرضه 

 .مشتريان در عرضه هاي حراج امكان قرار دادن قيمت، بهتر از بهترين قيمت بازار را ندارند
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. نمايند تعيين اوليه هاي عرضه كليه در خط بر معامالت مشتري هر براي را مجزايي سهميه بايد فرابورس يا بورس –ب 
 هاي عرضه در شده، تعيين سهميه ميزان به برخط مشتري معامله حجم محدوديت رعايت با توانند مي خط بر معامالت نمشتريا

 .نمايند خريد به اقدام اوليه

 .ندارند را عمده معامله انجام و رقابت حق برخط مشتريان –ج 

 : هاي قيمتي سفارش محدوديت -5

ر زمان حراج بازگشايي و عرضه د سفارش ورود درخصوص صرفاً بازار مظنه دامنه با سفارش قيمت مجاز تفاوت درصد –الف 
 : گردد اوليه به شرح زير اعمال مي

 .تواند بيشتر از بهترين مظنه خريد بازار باشد قيمت سفارش خريد مشتري معامالت برخط نمي - 1

 .نه فروش بازار باشدتواند كمتر از بهترين مظ قيمت سفارش فروش مشتري معامالت برخط نمي - 2

كه سفارش خريد يا فروشي در زمان ورود سفارش مشتري وجود نداشته باشد، محدوديت مذكور اعمال نمي  درصورتي -3
 .شود

 :معامله قيمت آخرين با سفارش قيمت مجاز تفاوت درصد –ب 

قيمت سفارش خريد يا فروش با درصورتي كه ارزش سفارش وارده كوچكتر يا مساوي يك ميليون ريال باشد، تفاوت  - 1
 .گردد اعمال مي 12:30الي  09:00تواند باشد. اين محدوديت بين ساعت  آخرين قيمت معامله حداكثر دو درصد مي

 .اي در روز جاري انجام نشده باشد، مبناي قيمت آخرين معامله، قيمت پاياني روز قبل است كه معامله درصورتي - 2

نا بر محدوديت هاي اعمال شده توسط سازمان بورس امكان انجام سفارش خريد با ارزش ريالي در سامانه معامالت بر خط ب
 هزارتومان وجودندارد.100كمتراز
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