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  در این مقاله می آموزیم:

  
ü  3اصطالحات رایج در بازار سرمایه (شماره( 

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

شخصیت حقیقی و آخرین معامله، نماد، توقف نماد، عرضه اولیه، کارمزد، 
  حقوقی، سهام شناور آزاد، بازارگردان
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  دامنه نوسان
است که قیمت سهام شرکت، در یک روز  کاهشییا  افزایشمنظور از دامنه نوسان، حداکثر 

  درصد است  5 می تواند داشته باشد. در حال حاضر، دامنه نوسان قیمت سهام در بورس تهران

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

  باشد

  

  
أثیر ار، تحت تدامنه نوسان با این هدف تعیین شده است که در مواقع بحرانی یا در مواردي که باز

ویژه سهامداران خرد قرار دارد، از بروز نوسانات شدید در ه رفتارهاي هیجانـی برخی سهامداران، ب
  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 ، 

  سهم، بتوانـد براساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد. 

بنابراین، درصورتی که تعداد سهام معامله شده یک شرکت در طول روز، کمتر از حجم مبنا باشد، 
کاهش خواهد یافت. در حال حاضر، حجم مبناي به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم نیز 

با توجه به فاکتورهاي چون تعداد کل سهام شرکت، میانگین شرکت هاي پذیرفته شده در بورس، 
 .است حجم معامالت و ... 

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

هزار سهم شرکت الف  16درصد افزایش یا کاهش داشته باشد که حداقل  5یک روز می تواند 
  در طول 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  5قیمت سهام این شرکت در طول یک روز می تواند   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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  حجم معامالت

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

  
  

  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

البته سامانه معامالتی بورس پس از محاسبه میانگین قیمت سهم در طول روز، بصورت خودکار 
 رکند که آیا میزان معامالت سهم نیز به اندازه حجم مبنا بوده است یا خیر؟ طبیعتا اگبررسی می

حجم 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 شرکته ب

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

 

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

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 میو سایر گروه

  البته استثنائاتی نیز وجود دارد: 
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 "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 شوند دشروع می "و"آیند ولی با حرف ) جز گروه فلزات اساسی به حساب میوتوکا(فوالد
  شود.می شروع "ف"حالی که نمادهاي گروه فلزات اساسی با حرف 

  

  توقف نماد
  اوقات، معامالت سهام برخی شرکت ها در بورس بصورت موقتی، متوقف می شود.  یگاه

  عمدتا بورس زمانی نماد یک شرکت را متوقف می کند که رویدادي حائز اهمیت  

  درخصوص آن شرکت اتفاق افتاده باشد، به نحوي که این رویداد بتواند موجب 

  بیش از اندازه قیمت سهام شرکت شود. کاهشیا  افزایش

  ، زیرا در مجمع سالیانه، سود مجامع سالیانه شرکتمثال، قبل از برگزاري  ه عنوانب 

  سهامداران مشخص خواهد شد می تواند بر قیمت سهم بعد از مجمع، تأثیر زیادي داشته باشد. 
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  عرضه اولیه

رضه ع که  اصطالحا به آن  آیددر بورس میعرضه اولیه  وقتی سهام یک شرکتی براي اولین بار 
  گوییم.اولیه می

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

 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( کم

 دهند؟می زیادي سود کم بسیار مدت در شرکت یک چگونه اما

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

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

 گیرداولیه صورت میبا توجه به این موضوع تقاضاي زیادي براي خرید سهام یک شرکت عرضه

 هامس قیمت اندحاضر هم آنها بشود استقبال اولیه هايعرضه از اینکه براي  شرکت ها هم خود 
  .برسانند فروش به و بدهند خودشان واقعی ارزش از ترپایین مقداري یک را خود
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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 دهد(مثالمی تخصیص

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

  
  است تومان میلیون یک زیر اولیه عرضه براي الزم مبلغ غالبا

  

  کارگزاري 
یرد. گهاي معامالتی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنان صورت میها، بنگاهکارگزاري
به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان باشند و واسطه بین خریدار و فروشنده میها کارگزاري
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به ازاي این  خدمت درصدي بسیار کم به عنوان کارمزد دریافت  دهندسهام، معامله انجام می
  نند. کمی

  

  کارمزد
گذار می باشد که از حساب سرمایه %1,05و هزینه کارمزد فروش  %0,5 سهام هزینه کارمزد خرید

مالیات و الباقی کارمزد  %0,5،  %1,05البته از این  یابد.کسر و به حساب کارگزار انتقال می
  کارگزاري است

هزار  50شرکت پارس خزر را بخریم  میلیون تومان سهام 10به عنوان مثال اگر بخواهیم به اندازه 
) از پولمان کسر و به حساب کارگزاري واریز 50،000=% 0,5 × 10،000،000تومان (

  شود.شودو با بقیه پول اقدام به تعداد الزم سهام خریداري میمی
با سهام متفاوت است که در  اوراق مشارکت و اوراق اجارهالبته کارمزد خرید و فروش 

  :آورده شده استجدول زیر 
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  شخصیت حقوقی و حقیقی

؛ اما شوداطالق می حقیقی یک شخص کنداقدام به خرید سهام میکه در بورس به هر فردي 
شرکت هاي آوري پول سایر افراد حقیقی (ها وجو دارند که با جمعبعضی شرکت

دن و...) به خریگذاري هاي سرمایهگذاري،شرکتهاي سرمایهسبدگردانی،صندوق
  گویندها حقوقی میکنند. به این شرکتسهام اقدام می

 گره معامالتی

روز متوالی صف خرید یا صف فرورش باشد،   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 
  باشد.می

  .یابدانی خاص، کاهش یا افزایش در زم سهام شناور یک سهم ممکن است 
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حقوقی یا یک سهامدار عمده اتفاق این امر با فروش یا خرید سهام شرکت توسط یک شرکت 
  میافتد.

  
  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 

  

  بازارگردان
 الزم و با تعهد به افزایش نقدشوندگی مجوز اخذ با که است گري معامله   یا کارگزار  بازارگردان،

 هب آن، قیمت نوسان دامنه  (محدود کردن)و تنظیم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معین و تحدید
  .پردازد می اوراق آن ستد و داد

  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

 

% 24 × 50،000،000،000 12،000،000،000  
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هاي هاي پاالیشگاهی و پتروشیمی، شرکتها، شرکت،بانکشرکت هاي سرمایه گذاري
  هاي سیمانی و ...هاي قند و شکر، شرکتشرکتهاي غذایی، خودرویی، شرکت

  
  

            محسن تقی نژاد نگارنده:

                 
  

 
  


