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  در این مقاله می آموزیم:
ü ها در بازار بورسانواع قیمت 

ü قیمت ذاتی، قیمت اسمی و قیمت بازار با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟ 
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٢ 

  ها در بازار بورسانواع قیمت
ته خواهیم به قیمت سهام البگفتیم. حال می بورس رادر قسمت قبل عوامل مؤثر بر قیمت سهام در 

  از دیدگاه دیگري بپردازیم.

مت ها در بورس از قیشاید براي شما هم این سوال پیش آمده باشد که چرا قیمت سهام اغلب شرکت
  تومان بیشتر است؟ 100اسمی آن یعنی 

  ؟واقعی یک سهم برابر استشود، همواره با قیمت ی که در بورس براي سهام تعیین میآیا قیمت

  گذاران متقاضیان خرید برخی سهام، حتی به قیمت باالتر هستند؟چرا همچنان برخی از سرمایه

  نوع قیمت دارد: 3هر سهم 

  الف) قیمت اسمی

. شودیمقیمت اسمی یک سهم، قیمتی است که قیمت اولیه سهام آن شرکت بر اساس آن تعیین 
است. مبلغ قیمت اسمی بر روي  تومان 100در ایران  هاسهمبراساس قانون، قیمت اسمی همه  

  . شودمیبرگه سهام درج 

  

  ب)قیمت بازار (قیمت معامالتی)

. اگر چه قیمت اسمی هر سهم در شودمیقیمتی است که سهام در حال حاضر در بورس معامله 
؛ دنوشمعامله نمیها در بورس بر اساس قیمت اسمی تومان است، اما سهام اکثر شرکت 100بورس 
کند. مثال ممکن است بر اساس میزان عرضه و تقاضا در یک سهم ارزش سهام را مشخص می بلکه

گذاران زیادي متقاضی سهام آن شرکت باشند؛ بنابراین قیمتش عملکرد خوب یک شرکت سرمایه
ند برابر قیمت تا چکند. حتی ممکن است این افزایش در بورس بر اساس میزان تقاضا افزایش پیدا می

  اسمی هم باشد مانند شکل زیر:
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ه خرید یا گذاران برغبتی سرمایهدر نقطه مقابل عملکرد ضعیف یک شرکت ممکن است باعث بی
یابد و اگر این روند نگهداري سهم مذکور و در نتیجه با افزایش عرضه قیمت سهم کاهش می

  سد.ادامه یابد ممکن است قیمت سهم به زیر قیمت اسمی بر

  
  )قیمت ذاتیج

است. حال چه تفاوت بین قیمت بازار و  ارزش واقعی آن سهممنظور از قیمت ذاتی یک سهم 
 200قیمت ذاتی یک سهم وجود دارد؟ فرض کنید قیمت بازار سهم شرکت الف در حال حاضر 

 تومان در بورس قابل خرید است اما هنوز 200تومان است به عبارات دیگر سهام شرکت الف با 
 ان سوال کنید که چرا قصدگذارسرمایهتعداد زیادي متقاضی خرید این سهم هستند. اگر از این 
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۴ 

تومان  200به نظر ما این سهم بیشتر از"خرید سهام این شرکت را دارید پاسخشان این است : 
معنی پاسخ این است که ارزش واقعی سهام شرکت الف بیشتر از قیمت بازار این  "ارزش دارد.

د و ان براي سهم قائل هستنگذارسهم بیانگر ارزشی است که سرمایه ست.  قیمت ذاتی یکسهم ا
  گذار تفاوت داشته باشد.ممکن است که این قیمت براي هر سرمایه

  

  نکته مهم: 

 یمت، همگی ق(قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی)شوندیهایی که در سایت بورس دیده مقیمت
تر قیمت یک سهام در بازار بورس ممکن است برابر با قیمت ذاتی، پایینشوند. بازار محسوب می

  یا حتی بیشتر از قیمت ذاتی خود در حال معامله باشد.

طبیعتا هر سهمی که قیمت بازار آن کمتر از قیمت ذاتی آن باشد، ارزش بیشتري براي خرید دارد 
  ردد.گاي بازار تعیین میو این قیمت ذاتی توسط تحلیلگران حرفه

  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت

  

  

     فاطمه نمازي                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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