
 

 داراي لینک هستند دارآبی رنگ و زیرخطمطالب              خرید و فروش سهام به صورت آنالین – 23 قسمت
 

  در این مقاله می آموزیم:
ü هاي خرید و فروش سهام در بازار بورسانواع روش  
ü  گیرد؟خرید و فروش اینترنتی و آنالین سهام چگونه انجام می 
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٢ 

  خرید و فروش سهام به صورت آنالین

کد (کد بورسیها توانید با مراجعه به یکی از کارگزاريهاي قبل گفتیم که میدر قسمت
وش زیر چهار ر یکی از د بهیتوانمی بورسی، شما پس از دریافت کد دریافت کنید.  سهامداري)

  در بازار بورس اقدام نماید. سهامنسبت خرید و فروش 

ü  حضوريخرید و فروش به صورت  
ü  تلفنیخرید و فروش به صورت  
ü  اینترنتیخرید و فروش به صورت 

ü  برخط(آنالین)خرید و فروش به صورت  

  :می پردازیم سوم و چهارمدر این قسمت به شرح روش 

مشتري بعد ازدریافت رمز عبور به سایت کارگزاري مراجعه کرده و فرم خرید  ،در فروش اینترنتی
اما با  دهد؛ خود را به شکل اینترنتی ارائه میو سفارش  کندفروش را به صورت اینترنتی  پر میو 

 امروزه دیگر تمایلی براي استفاده از روش (آنالین)خطسامانه معامالت بربه راه اندازي توجه 
  اینترنتی در بین مشتریان وجود ندارد.

روش فاشاره کردیم در سه روش قبلی مشتري درخواست خود مبنی بر خرید یا قبال همانطور که 
کرد و سپس شرکت کارگزاري  اطالعات را وارد سامانه سازمان سهام را به کارگزاري ارائه می

 )ینآنالکرد؛ اما در معامالت بر خط(بورس کرده و اقدام به خرید یا فروش سهام براي مشتري می
ا یخواست خرید است که خودشان به طور مستقیم در گذاران فراهم شدهاین امکان براي سرمایه

  سازمان بورس کنند.وارد سامانه  فروش را
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گذاران جذابیت پیدا کرده نالین چه مزایایی دارد که تا این اندازه براي سرمایهآروش معامالت  اما
  است؟

  سرعت عمل در خرید و فروش •

با توجه به اخبار و اطالعات است.  گیريد مهم در بورس سرعت عمل در تصمیمیکی از موار
ا که شاید  چه بس ؛گیري نماینداره خرید یا فروش سهام خود تصمیمید خیلی سریع دربسهامداران با

بیشتري  قیمت گذار مجبور باشد سهام را باا حتی ثانیه موجب گردد که سرمایهتنها چند دقیقه ی
  تري به فروش برساند.خریداري کرده و یا با قیمت پایین

که در حالیشده ات صرف میبراي ورود اطالعمشخص است که در روش هاي سنتی زمان بیشتري 
ه سرعت سهم تواند بدر این روش فرد تنها با یک گوشی موبایل یا کامپیوتر متصل به اینترنت می

  کند یا بفروشد. مورد نظر خود را خریداري

  حذف محدودیت زمانی و مکانی •

تی محل نت در منزل ویا حمی تواند تنها با یک کامپیوتر متصل به اینتر گذارسرمایهدر این روش 
  فروش سهام بپردازد. کار خود به خرید و

رگزار امراجعه به کارگزاري و دسترسی به ک در این روش مشکالتی از قبیل ترافیک، آلودگی هوا،
هاي یا حتی در کشور تواند در هر نقطه از کشور وگذار میسرمایه و سایر مشکالت وجود ندارد و

  بازار بورس بپردازد. ام درفروش سه دیگر به خرید و
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۴ 

  گذارسرمایهاستقالل کامل در تصمیم گیري  •

ها توسط افراد فعال در کارگزاري وارد که در خواستتر به دلیل اینهاي قدیمیر روشد
هاي انسانی هر چند اندك وجود داشت و ممکن بود شدند احتمال بروز خطاسامانه بورس می

گیري گران در تصمیمقع وارد سامانه نشود و یا معاملهبه مو درخواست مشتري با کیفیت الزم و
  کردند.براي خرید یا فروش سهام دخالت می گذارسرمایه

 ست و هیچ شخص ثالثیا گذارسرمایهاما در معامالت بر خط فرد عامل و تصمیم گیرنده تنها 
  دخالت ندارد.

  کالکترونیي به شکل گذارسرمایهنقل و انتقال وجوه مورد نیاز براي  •

مبلغ مورد نیاز براي خرید سهام و  ،ترین زمان ممکن بعد از انجام معاملهدر این روش در کم
کارمزد مربوط به کارگزاري از حسابی که مشتري قبال آن را به کارگزاري معرفی کرده است 

  گردد.کسر می

گذار سرمایهارد و این براي انتقال وجه نیاز به مراجعه به بانک یا کارگزاري وجود ندبنابر
  تواند در هر لحظه  وضعیت گردش حساب خود را مشاهده کند.می
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  کاهش اختالف بین مشتري و کارگزاري •

ا خواست او رگوید که کارگزاري  دردهد که مشتري میدر مواردي بسیار نادر این اتفاق رخ می
ده کوتاهی مشتري زیان دیبا کیفیت مطلوب و به موقع وارد سامانه نکرده است و به دلیل این 

دهد اما در روش معامالت بر خط چنین مشکالتی رغم اینکه این اتفاقات به ندرت رخ میعلیاست.
  وجود ندارد.

  

استفاده  اافزرایان هم یا تدبیرپردازها از سامانه معامالتی امروزه اکثر کارگزاري نکته مهم:
هاي زیر را از مقاله هاي معامالتیسیستمکنند. براي نحوه استفاده از هر کدام از این می

  سایت مطالعه کنید:

  کلیک کنید        افزانحوه کار با سیستم رایان هم
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۶ 

  کلیک کنید        نحوه کار با سیستم تدبیرپرداز

  

  
  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت

  

  

   مرجان انیسی                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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