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  در این مقاله می آموزیم:
ü  خرید و فروش سهام در بازار بورسهاي روشانواع  
ü  گیرد؟خرید و فروش حضوري چگونه انجام می 
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٢ 

  هاي خرید و فروش سهام در بازار بورسروش

کد (کد بورسیها توانید با مراجعه به یکی از کارگزاريدر قسمت قبل گفتیم که می
وش زیر چهار ر یکی از د بهیتوانمی شما  ی،بورسپس 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  آنالینبرخط(خرید و فروش به صورت( 

  :در این قسمت به شرح روش اول می پردازیم

  و فروش حضوري خرید
به شعبه کارگزاري مراجعه  حضوري به صورت بایستمی هر خرید و فروش حضوريبراي 

  کنید و فرم مربوطه را پر کنید.

یافته و فرم درخواست خرید یا فروش  در کارگزاري حضور براي خرید به شکل حضوري باید
   د.الزم به ذکر است که این فرم در کارگزاري هاي مختلف متفاوت می باشد.یسهام را تکمیل نمای

  ذیل یک نمونه از این فرم آورده شده است: دربراي مثال 
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  :ن این فرم را توضیح دهیمپر کرد حال قصد داریم نحوه

  شودط کارگزار پر میمواردي که توس
ü  شود.گزاري توسط کارگزار پر میکارم و کد نا ،شماره سفارش: 2و  1شماره  

  شودمواردي که توسط شما پر می
ü  سپس مشخصات خود را تکمیل کنید.(نام، نام ید؛ شما باید تاریخ را قید کن :4و  3شماره

د کتوجه داشته باشید که منظور از کد خریدار یا فروشنده همان فقط خانوادگی و ...) 
  شماست. سهامداري

ü .باید نوع اوراقی را که می خواهید مشخص کنید که اوراق مشارکت یا سهام است  
ü را دارید.  نام همان شرکتی است که قصد فروش یا خرید سهام آن نام شرکت ناشر  
ü نظر را قید می کنید.اوراق درخواستی و مبلغ مورد  سپس تعداد  



                www.mtaghinejad.ir 
 

۴ 

باید ریال  1200به قیمت هر سهم  سایپاشرکت  سهم 000,10تعداد  براي خرید به عنوان مثال
  را که به رنگ سبز درآمده است، در فرم پر کنید. عاملیسه 

ü  مبلغ مورد درخواست مشخص شود.و مبلغ مورد نظر براي خرید مدت اعتبار درآخر باید 
واریز به حساب کارگزاري و یا تحویل به شکل  باید کارمزدگذاري و نظر براي سرمایه
  شود.چک پرداخت 

  نکات مهم:

درخواست در فرم درج  ساعت و دقیقهازار پویاست باید که بورس یک ب آنجایی از •
  شود.

 از مهر هم استفاده کند. ،اگر خریدار شخصیت حقوقی داشته باشد باید در کنار امضا •
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  خرید دارد.فرم فرم فروش شباهت زیادي به 

است که براي سهامدار  یمت فروشحداقل قل توجه و مهم در فرم فروش نکته قاب •
تی است که سهامدار حاضر به فروش ترین قیم،پایینن قیمتای که اهمیت زیادي دارد چرا

  سهم خود است. 

  و اما براي دریافت وجه حاصل از فروش چند راه وجود دارد:

توانید درخواست واریز وجه را به حسابی که قبال به کارگزاري معرفی کردید ارائه شما می .1
  کنید.

  رید.کند تحویل بگیکارگزار براي شما صادر میکه  یک چکتوانید وجه را به شکل شما می .2

  توانید براي خرید هاي بعدي اجازه دهید این مبلغ نزد کارگزار باقی بماند. می .3
  

  باشید! :) هاي بعدما در قسمتهمراه 

  

  

   مرجان انیسی                            محسن تقی نژاد نگارنده:

  


