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  در این مقاله می آموزیم:
ü شود؟تعیین می چگونه ي خرید و فروش سهامهاقیمت  
ü  توان سهم را به قیمت دلخواه خرید یا آن را فروخت؟آیا می 
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٢ 

  شود؟قیمت خرید و فروش چگونه تعیین می

  :نیدهاي زیر استفاده کروش از هر یک ازید توانمورد نظرتان میبراي تعیین قیمت 

  ردر خواست خرید یا فروش به قیمت بازا •

ه . به این معنا که شما بکنیددر این روش شما در ستون حداکثر قیمت، واژه قیمت بازار را درج می
ه همان ک ترین قیمتمناسبد که سهام مورد نظر را به یدهگذار به کارگزار اجازه میعنوان سرمایه

  براي شما خریداري کند. قیمت بازار است؛

خرید ترین قیمت بینپایترین حالت این است یک سهم را در گذار مطلوبقطعا براي یک سرمایه
د؛ اما ممکن است به هر دلیلی این امکان فراهم نباشد. به همین دلیل این فروشبن قیمت و در باالتری

  باشد.ین قیمت میروش بهترین روش تعی

 ام فروش،توانید در هنگشما میقصد دارید سهم را در بیشترین قیمت ممکن بفروشید؛  البته اگر  
  را درج کنید.  قیمت بازار اکثرحد اژهو مربوطه در فرم

  

  درخواست خرید یا فروش با قیمت معین •

  تر است.گذار مطلوبسرمایهاین نوع از درخواست معموال براي براي 

بنابراین در فرم  ؛تومان دارید 150با قیمت  را ایران خودرو براي مثال شما قصد خرید سهام شرکت
  کنید.ا به عنوان قیمت مورد نظر درج میر 150 ،درخواست خرید

کند و در صورت وجود را وارد اطالعات سازمان بورس می حال کارگزار قیمت پیشنهادي شما
  کند.براي شما خریداري می، سهم را سفارش فروش در آن قیمت

با این تفاوت که در فرم در خواست فروش  ؛شوددر فرم فروش هم دقیقا به همین شکل عمل می
  قیمت پیشنهادي شما براي فروش درج می شود.
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به طور کلی در این روش کارگزار موظف است که سهم را  دقیقا با همان قیمت پیشنهادي شما 
  خرید یا فروش کند.

در این روش ممکن است به دلیل شرایط بازار مانند جو مثبت یا منفی آن روز یا ...  نکته مهم:
کارگزار نتواند سهم را در قیمت مورد نظر شما بخرد یا آن را بفروشد. پس به دلیل جو بازار 

  بخرید.در قیمت مد نظر خود  ممکن است سهم شما فروش نرود یا نتوانید آن را 
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۴ 

  فروش محدوددر خواست خرید یا  •

حداکثر قیمت و یا  حداقل قیمت براي فروشگذار در این نوع از درخواست سرمایه
  .کنددر ستون مورد نظر در فرم  درج می ؛که مد نظر خود است براي خرید

متر از ک در فرم درج کردید که ا حداکثر قیمتیدهید تا  نهایتا ببه کارگزار اجازه میدر این روش  
را بري شما خریداري کند و یا سهم مورد نظر شما با حداقل قیمت درج شده یا  آن سهم مورد نظر

  بیشتر از آن بفروشد.

  هرچه قیمت فروش بیشتر باشد براي در این حالت نیز بدیهی است که هرچه قیمت خرید کمتر و

  زبازار در آن روجو و  توانایی کارگزارتر است و این موضوع تا حد زیادي به شما  مطلوب

   بستگی دارد.

  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت

  

  

   مرجان انیسی                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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