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 آشنایی با قوانین بورس براي خرید سهام (یک) -قدم چهارم 

بعد از آنکه با روش باز کردن حساب در بورس آشنا شدیم وقت آن می رسد 
قوانین که به خرید سهام اقدام کنیم اما پیش از خرید سهام الزم است تا با 

بورس آشنا شویم تا در خرید و فروش و نگهداري سهام با مشکلی برخورد 
  نکنیم.

  ساعت کاري بازار بورس 
ظهر براي  12تا  9بازار بورس تهران در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعات 

خرید و فروش سهام باز بوده و در این زمان ها فعاالن بازار به خرید و فروش 
  .سهام می پردازند

  عرضه و تقاضا
مکانیزم خرید و فروش در بازار بورس به این شکل است که عده اي به عنوان 
خریدار با قیمت هاي مختلف درخواست خرید می دهند و افرادي هم به عنوان 
فروشنده با قیمت هاي مختلف درخواست فروش می دهند. در این میان زمانی 

شد مانند سایر بازارهاي دیگر , با یکدیگر برابر  که قیمت هاي خرید و فروش
  گر تقاضا و عرضه یکی از سهم هاست:معامله انجام می شود. جدول زیر نشان
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 فروش خرید
 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد

1 2,020 1,599 1,600 5,000 1 
1 26,000 1,596 1,605 3,250 1 
1 30,000 1,595 1,606 10,000 1 

  

سایت هاي مربوط به گزارش لحظه به لحظه بورس در این جدول که در اغلب 
  با آن روبرو می شویم با اصطالحات تعداد , حجم و قیمت مواجه می شویم.

تعداد برابر است با تعداد افرادي که اقدام به خرید یا فروش سهم خود کرده اند 
حجم برابر است تعداد سهمی  که در این جدول در همه موارد برابر یک است.

ک قیمت مشخص به خرید یا فروش گذاشته شده است. مثال در این که در ی
تومان به  160نمونه در قسمت فروش یک نفر تعداد پنج هزار سهم را با قیمت 

  فروش گذاشته است.

  میزان تغییرات قیمت روزانه سهام
درصد منفی تغییر  4درصد مثبت و  4به میزان هر سهم در یک روز می تواند 

قیمت پیدا کند. در ابتداي هر روز قیمت سهم با توجه به تغییرات قیمت هاي 
دیروز تعیین شده است یعنی قیمت شروع یک سهم در روز برابر با قیمت  
پایانی سهم در روز گذشته آن است. لذا تنها تقاضاها و عرضه هایی مجازند که 
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درصد مثبت و منفی این قیمت ابتداي  4بدیل شوند که در دامنه به معامله ت
  روز باشند. در غیر اینصورت معامله انجام نخواهد شد.

تومان باشد , در  100براي مثال اگر قیمت پایانی سهم در روز گذشته برابر با 
تومان باشند تا براي  104تومان تا  96روز جدید تمامی معامالت باید مابین 

 96دن مجاز باشد.در واقع اگر کسی در این روز به میزانی کمتر از انجام ش
تومان درخواست خرید یا فروش صادر کند , چنین  104تومان یا بیشتر از 

  درخواستی در این روز به هیچ وجه انجام نمی شود.

  روش تعیین قیمت پایانی هر روز
ها محاسبه می وزنی قیمت  ی هر روز سهم با استفاده از میانگینقیمت پایان

 500تومان ,  400سهم با قیمت  1000شود.براي مثال اگر در یک روز تعداد 
 تومان معامله شود 405سهم با قیمت  600تومان و  390سهم با قیمت 

  قیمت پایانی سهم به شکل زیر محاسبه می شود :

  

1000 ∗ 400 + 500 ∗ 390 + 600 ∗ 405
1000 + 500 + 600

= 399 

  که حجم معامالت روز بیشتر از مقدار حجم مبنا باشد. البته این مقدار براي زمانی است
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  حجم مبنا و حداکثر و حداقل قیمت
براي اینکه قیمت پایانی یک سهم به میزان حداقل یا حداکثر قیمت یک روز 
برسد تنها میانگین وزنی در آن تاثیرگذار نبوده و باید سهم به میزان حجم مبنا 

  در آن روز معامله شده باشد.

با توجه به افزایش شدید قیمت سهام مدیریت بورس تصمیم  82 در سال
گرفت تا مانع از تغییرات تصنعی قیمت ها شود. لذا کارشناسان روش حجم 

  مبنا را براي این مشکل انتخاب کردند.

حجم مبنا برابر است با تعداد اوراق بهاداري که باید در یک روز معامله شود تا 
در تعیین قیمت روز بعد مالك باشد. میزان کل درصد تغییر قیمت آن روز 

  حجم مبنا هم اکنون برابر با هشت ده هزارم تعداد سهام شرکت است. 

در واقع در محاسبه قیمت پایانی در مثال باال , اگر میزان معامالت کمتر از 
حجم مبنا می بود میزان تغییر قیمت نسبت به روز قبل با استفاده از یک 

  ان محاسبه شده می شد.ضریب , کمتر از میز

  صف خرید و فروش
یکی از اصطالحاتی که در خرید و فروش سهام در بعضی موارد با آن روبرو می 

  شویم ایجاد صف هاي خرید یا فروش است.
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صف هاي خرید هنگامی ایجاد می شوند که براي مثال تعداد زیادي از افراد به 
اما فروشنده اي وجود خرید یک سهم در بیشترین قیمت آن اقدام می کنند 

  ندارد یا تعداد فروشنده ها نسبت به خریداران بسیار کمتر است.

صف هاي فروش نیز هنگامی ایجاد می شوند که تعداد زیادي از افراد به فروش 
یک سهم در کمترین قیمت آن اقدام می کنند اما خریداري وجود ندارد یا 

  است. تعداد خریداران نسبت به فروشندگان بسیار کمتر
 فروش خرید

 تعداد حجم قیمت قیمت حجم تعداد
186 6,662,847 3,396 0 0 0 
3 13,844 3,392 0 0 0 
2 298 3,388 0 0 0 

  

  در هفته هاي آینده با ادامه قوانین بازار بورس در خدمت شما هستیم.

  

  پس منتظر ما باشید با قدم بعدي در هفته آینده ....
  

  

  

سرمایه گذاري بشناسید و سپس بر اساس آن ابتدا شخصیت خود را در 
 اقدام به خرید و فروش کنید.

 بنجامین گراهام
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