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  در این مقاله می آموزیم:

  
ü  3(اصطالحات رایج در بازار سرمایه( 

  
ü  دامنه نوسان، حجم مبنا، ارزش معامالت، حجم معامالت، قیمت پایانی، قیمت

هام س حقوقی،اولیه، شخصیت حقیقی و آخرین معامله، نماد، توقف نماد، عرضه
  شناور آزاد، گره معامالتی
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٢ 

  دامنه نوسان
است که قیمت سهام شرکت، در یک روز  کاهشییا  افزایشمنظور از دامنه نوسان، حداکثر 

   .درصد است 5 و فرابورس داشته باشد. در حال حاضر، دامنه نوسان قیمت سهام در بورس تواندمی

تومان باشد، قیمت این  100اگر قیمت سهم الف در بورس تهران، در ابتداي روز  به این معنا که 
  تومان کاهش داشته باشد 5تومان افزایش و یا  5 تواندمیسهم در پایان ساعت معامالت حداکثر 

  

  
دامنه نوسان با این هدف تعیین شده است که در مواقع بحرانی یا در مواردي که بازار، تحت تأثیر 

قرار دارد، از بروز نوسانات شدید در  )ویژه سهامداران خرده ب( رفتارهاي هیجانـی برخی سهامداران
  قیمت سهام و در نتیجه، ضرر و زیـان هنگفت سهامداران جلوگیري شـود.

  

  

100 5 5  
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  حجم مبنا
حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز، معامله شود تا قیمت آن ، حجم مبنا
  انـد براساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد. سهم، بتو

اشد، کمتر از حجم مبنا ب م معامله شده یک شرکت در طول روزصورتی که تعداد سها بنابراین، در
  به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم نیز کاهش خواهد یافت. 

عداد ت به فاکتورهاي چونبا توجه ي پذیرفته شده در بورس، هاشرکتدر حال حاضر، حجم مبناي 
 .است  کل سهام شرکت، میانگین حجم معامالت و ...

و حجم مبنا میلیون سهم  20ه شده در بورس تعداد کل سهام یک شرکت پذیرفتگر ا به عنوان مثال
، تنها درصورتی قیمت سهام این شرکت در طول یک به دست بیاید %0,08با هم با محاسبه فرمول 

هزار سهم شرکت الف در طول  16د افزایش یا کاهش داشته باشد که حداقل درص 5 تواندمیروز 
  روز، مورد داد و ستد قرار گیرد.

  

  

می باشد؛ یعنی به ازاي  1هستند این حجم مبنا برابر  فرابورس هایی که دربراي شرکت  نکته:
درصد افزایش یا  5 تواندمیقیمت سهام این شرکت در طول یک روز   حتی یک سهممعامله 

  .کاهش داشته باشد

  ارزش معامالت
ارزش جا (خرید یا فروش) شده است، بهارزش ریالی سهامی که در آن روز بین سهامداران جا

  .گویندمعامالت می

% 0,08 × 200،000،000 16،000  
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۴ 

  حجم معامالت
(خرید یا فروش) شده است، حجم معامالت جا بهتعداد سهامی را که در آن روز بین سهامداران جا

  .گویندمی

  
  

  قیمت پایانی
هایی است که آن سهم در طول روز، قیمت میانگینقیمت پایانـی سهام یک شرکت، در واقع 

  ها مورد داد و ستد قرار گرفته است. براساس آن قیمت

ار روز، بصورت خودکالبته سامانه معامالتی بورس پس از محاسبه میانگین قیمت سهم در طول 
کند که آیا میزان معامالت سهم نیز به اندازه حجم مبنا بوده است یا خیر؟ طبیعتا اگر حجم بررسی می

معامالت سهم حداقل به اندازه حجم مبنا بوده باشد، میانگین محاسبه شده، به عنوان قیمت پایانی 
  .سهم در سامانه معامالت ثبت خواهد شد
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  قیمت آخرین معامله
) انجام شود قیمت آخرین معامله 12:30اي که تا قبل از ساعت پایان بازار (به قیمت آخرین معامله

  گویند 

  

  نماد
ا براي هر هبندي آنو سهولت براي شناسایی و دسته هادلیل طوالنی بودن اسم شرکتبه 

 ي تعریف شده است.نمادها کدام از شرکت

ر است که آن شرکت د نشان دهنده صنعتیکه  حرف اولنماد یک شرکت عبارت است از 
 .در ادامه اي از نام شرکتخالصهآن قرار دارد و 

ها، موسسات گروه بانککه در  بورس اوراق بهادار تهران  هايشرکت اکثربه عنوان مثال 
عالیت ف و سایر نهادهاي پولی هاي سرمایه گذاريهاي مالی، شرکتواسطه اعتباري

  :شودشروع می "و"کنند نمادشان با می

 ولملت، )اگذاري سایپسرمایه( وساپا ،)نوین اقتصاد بانک( ونوین ،)سینا بانک( وسینا: مانند 
  (شرکت لیزینک ملت) 
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۶ 

 

)، کالبر لبنیات(البرغمانند:  باشد "غ"حرف اختصاري این گروه : غذاییهاي گروه شرکت -
 ) و ...شیر پاستوریزه پگاه گلستان(گلستاغ()، بهنوشغ

است. مانند:  "خ": حرف اختصاري این گروه هاي خودروییشرکتگروه   -
 ) و ...سایپا(ساپاخ، )ایران خودرو( ودروخ)، زامیاد(زامیاخ

یمان س( فارسساست. مانند:  "س": حرف اختصاري این گروه سیمانیهاي گروه شرکت -
  ... و) سیمان تهران( ترانس، )سیمان کردستان( کردس)، دورود

  .باشندهاي دیگر نیز مشابه این چند گروه میگروهو سایر 

  البته استثنائاتی نیز وجود دارد: 

 "حکمت"ک حکمت نمادش نباشد اما بامی گروه حمل و نقلاول حرف  "ح"مثال حرف 
ا گذاري توکو سرمایه )وسدید( گذاري گروه صنعتی سدیددو شرکت سرمایه یا باشد؛ می

ر حالی شوند دشروع می "و"آیند ولی با حرف اساسی به حساب می) جز گروه فلزات وتوکا(فوالد
  شود.شروع می "ف"که نمادهاي گروه فلزات اساسی با حرف 
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  توقف نماد
  در بورس بصورت موقتی، متوقف می شود.  هاشرکتاوقات، معامالت سهام برخی  یگاه

عمدتا بورس زمانی نماد یک شرکت را متوقف می کند که رویدادي حائز اهمیت درخصوص آن  
یش از اندازه ب کاهشیا  افزایششرکت اتفاق افتاده باشد، به نحوي که این رویداد بتواند موجب 

را در مجمع ، زیمجامع سالیانه شرکتمثال، قبل از برگزاري  ه عنوانبقیمت سهام شرکت شود. 
بر قیمت سهم بعد از مجمع، تأثیر زیادي داشته  تواندمی، سود سهامداران مشخص خواهد شد سالیانه
  باشد. 
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٨ 

  عرضه اولیه
  گوییم.یعرضه اولیه م که  اصطالحا به آن  آیددر بورس میوقتی سهام یک شرکتی براي اولین بار 

 .اندبوده سود داراي اولیه هايعرضه %95 باالي گفت توانمی گذشته سال چند در 

 کم بسیار مدتی در %20 از باالتر رشدهایی با اند هشد اولیه عرضه که هاییشرکت از زیادي تعداد
  شوند.می مواجه )ماه یک تا هفته یک(
 
 دهند؟می زیادي سود کم بسیار مدت در شرکت یک چگونه اما

هر سهم شرکت، مقداري پایین تر از قیمت برآورد کارشناسان سازمان بورس پس از برآورد قیمت 
  کنند.شده به بازار عرضه می

 100تومان برآورد کنند آن شرکت را با قیمت  150به عنوان مثال اگر کارشناسان قیمت هر سهم را 
  کنند.تومان به بازار عرضه می

 گیردصورت میاولیه با توجه به این موضوع تقاضاي زیادي براي خرید سهام یک شرکت عرضه

 خود سهام قیمت ندحاضر هم آنها بشود استقبال اولیه هايعرضه از اینکه براي هم  هاشرکتخود 
  .برسانند فروش به و بدهند خودشان واقعی ارزش از ترپایین مقداري یک را
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  مهم: نکته
 کم مدت در زیادي بسیار سود و دارد وجود اولیه عرضه خرید براي باالیی بسیار تقاضاي چون

 اولیه عرضه سهام محدودي تعداد آنالین کد هر به بورس سارمان شود؛می سهامداران نصیب
   سهم) 500 حداکثر (مثال .دهدمی تخصیص

 آنالین دک هر به اولیهعرضه خرید براي که مبلغی بیشترین و کمترین گذشته سال چند این در
  است. بوده تومان نمیلیو 6 و تومان هزار 100 ترتیب به شد داده تخصیص

  
  .است تومان میلیون یک زیر اولیه عرضه براي الزم مبلغ غالبا

  

با سهام متفاوت است که در جدول  اوراق مشارکت و اوراق اجارهالبته کارمزد خرید و فروش 
  :زیر آورده شده است

  
  شخصیت حقوقی و حقیقی

عضی ؛ اما بشوداطالق می حقیقی یک شخص کنداقدام به خرید سهام میکه در بورس به هر فردي 
 ي سبدگردانی،هاشرکتآوري پول سایر افراد حقیقی (که با جمعد دارند ها وجوشرکت
و...) به خریدن سهام اقدام گذاري هاي سرمایهشرکت گذاري،هاي سرمایهصندوق

  .گویندها حقوقی میبه این شرکت که کنندمی
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١٠ 

 معامالتیگره 

صف خرید یا صف فرورش باشد،  روز متوالی  5معامالت یک نماد معامالتی در  هکلیاگر 
برابر  2وسان براي نمادهاي مشمول گره معامالتی می شوند، با دامنۀ ن .شودمشمول رفع گره می

  شود.می عادي آن نماد انجام  )10-و  10+ه ( دامنۀ نوسان روزان
  شناور آزادسهام 

که در اختیار افراد حقوقی یا سهامداران عمده شرکت منظور از سهام شناور آزاد مقدار سهمی است 
روش این امر با ف.یابدانی خاص، کاهش یا افزایش در زم سهام شناور یک سهم ممکن است  باشد.می

  افتد.یا خرید سهام شرکت توسط یک شرکت حقوقی یا یک سهامدار عمده اتفاق می

  
  ذکر شده است. 24سهام شناور آن  ملی صنایع مس ایران مثال در صفحه نماد شرکت  ه عنوانب

ر این شناو سهامسهم است. هزار میلیارد) 50(  50،000،000،000تعداد کل سهام این شرکت نیز  
  باشد.میهزار میلیارد)  12( سهام برگه 12،000،000،000شرکت 

  
  

% 24 × 50،000،000،000 12،000،000،000  
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  هایی در بورس هستند؟چه شرکت
داد و ستد می شود خدماتی  -شرکت مختلف تولیدي  005سهام حدود  هم اکنون در بازاربورس
 :فعالیت می کنند که درزمینه هاي مختلف

هاي هاي پاالیشگاهی و پتروشیمی، شرکتها، شرکت،بانکي سرمایه گذاريهاشرکت
  هاي سیمانی و ...هاي قند و شکر، شرکتغذایی، شرکتهاي خودرویی، شرکت

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت

     الناز رضایی                            محسن تقی نژاد نگارنده:

             


