در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﻢ:
 üﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟
 üآﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻟﺨﻮاه ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ آن را ﻓﺮوﺧﺖ؟
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ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﺮ ﯾﮏ از روشﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
· در ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار
در اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ در ﺳﺘﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ ،واژه ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار را درج ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار اﺳﺖ؛ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﺪ.
ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ را در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ
و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
روش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺳﻬﻢ را در ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ؛ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوش،
در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ واژه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار را درج ﮐﻨﯿﺪ.

· درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﯿﻦ
اﯾﻦ ﻧﻮع از درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  150ﺗﻮﻣﺎن دارﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮم
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ 150 ،را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درج ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎل ﮐﺎرﮔﺰار ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﻤﺎ را وارد اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش در آن ﻗﯿﻤﺖ ،ﺳﻬﻢ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻓﺮم ﻓﺮوش ﻫﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﻓﺮم در ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮوش
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.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :در اﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ آن روز ﯾﺎ ...
ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ را در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺮد ﯾﺎ آن را ﺑﻔﺮوﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻮ ﺑﺎزار
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﻓﺮوش ﻧﺮود ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﺮﯾﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ  – 19روشﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش

ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺑﯽ رﻧﮓ و زﯾﺮﺧﻂدار داراي ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ

· در ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺪود
در اﯾﻦ ﻧﻮع از درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاي ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺖ؛ در ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻓﺮم درج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮم درج ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از
آن ﺳﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮي ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ درج ﺷﺪه ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ و ﻫﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي
ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺰار و ﺟﻮ ﺑﺎزار در آن روز
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ! (:

ﻣﺮﺟﺎن اﻧﯿﺴﯽ

ﻧﮕﺎرﻧﺪه :ﻣﺤﺴﻦ ﺗﻘﯽ ﻧﮋاد
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