دوّ مین درس بزرگ از بورس ایران

(شهاب سهرابی)

مقدمه:

بانام و یاد ایزدم ّنان
سالم
من از شخص شما خوانندهی این کتاب الکترونیک ،واقعا سپاسگزارم
به خاطر اینکه وقت گرانبهایتان را به خاطر این کتاب صرف میکنید.

در بورس ایران برخی نکات وجود دارد که رعایت کردن آنها بسیار
حیاتی است و عدم رعایت آنها اثرات مرگبار خواهد داشت.

در این کتاب به یکی دیگر از مهمترین نکات و از کلیدیترین عوامل در
بورس ایران پرداخته میشود که عدم رعایت این نکته ،آثار زیانبار
بسیاری خواهد داشت.

من در این کتاب سعی کردهام بامثالی واقعی که در بورس ایران
اتفاق افتاده این نکته را کامل تبیین کنم .باشد که خوانندگان این
کتاب اهمیت موضوع را دقیق درک کرده و آن را به دیگرآنهم انتقال
دهند.

و این اشتباه مرگبار را انجام ندهند.

چراکه با گرفتار شدن در این باتالق هم دیگر راه نجاتی نخواهد ماند و
این پایانی میشود بر سرمایهگذاری و حضور فرد در بورس و آغازی
میشودبرنگون بختی سرمایهگذاری.
"داستان دردناک اسفندیار و قند لرستان "را که یک ماجرای واقعی
است را حتما در ادامه بخوانید.

پس لطفا به خاطر خودتآنهم که شده ،این کتاب را بهدقت بسیار
مطالعه نمایید
و در سرمایهگذاری خود مدنظر قرار دهید.

شهاب سهرابی

نویسنده کتاب جادوی بورس
تهران-پاییز 1397
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شاخص بورس چیست؟
حتما شما هم تاکنون ،بارها و بارها ،در صداوسیما و ساير رسانهها،
شنيدهايد که مثال شاخص بورس امروز با  500واحد رشد ،به عدد 180
هزار واحد رسيد.
همچنين گاهي اوقات رسانهها از کاهش شاخص بورس خبر ميدهند.
اما تابهحال به اين موضوع فکر کردهايد که شاخص بورس ،بيانگر
چيست و چرا افزايش يا کاهش آن ،اهميت دارد؟

اساس نوسانات شاخص چه مفهومي دارد؟ در اين برنامه ،قصد داريم
درباره شاخصهاي بورس و انواع آنها صحبت کنيم.

شاخص چیست؟
شاخص ،در مفهوم کلي ،معياري است که بر اساس آن ميتوان چيـزي
را تشخيص داد.
در بورس هم شاخصها ،درواقع معيارهاي مهمي هستند که با بررسي
و تحليل آنها ،ميتوان وضعيت گذشته و حال بورس را از جنبههاي
مختلف ،ارزيابي و حتي روند آينده بورس را پيشبيني کرد،

بنابراين ،طبیعتا با توجه به نقش بسيار مهمي که شاخصهاي بورس،
در تصميمگيري سرمايهگذاران ايفا ميکنند ،نوسانات شاخصها نيز
براي سرمايهگذاران بسيار حائز اهميت است.

شاخصها بورس ،انواع مختلفي دارند که هرکدام ،وضعيت بورس را

از جنبه خاصي نشان ميدهد ،بنابراين سرمايهگذاران در تحليل
شاخصهاي بورس بايد به کارکرد هر شاخص توجه کافي داشته باشند.

در ادامه ،مهمترین شاخصهاي بورس را به شما معرفي ميکنيم.

شاخص کل:
شاخص کـل که به آن شاخص قيمت و بازده نقدي هم ميگويند،
بيانگر سطح عمومي قيمت و سود سهام شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس است،
به بيان سادهتر،
«تغييرات شاخص کل درواقع بيانگر ميانگين بازدهي سرمايهگذاران
در بورس است ».

الزم است در اين خصوص مقداري توضيح دهيم.
اگر به خاطر داشته باشيد ،در برنامههاي گذشته گفتيم که بازدهي
سرمايهگذاران در بورس از دو طريق به دست ميآيد.
اول دريافت سود نقدي ساليانه و
دوم ،تغيير قيمت سهم در طول دوره سرمايهگذاري.
براي مثال ،فردي را در نظر بگيريد که سهام شرکت الف را در ابتداي
سال ،باقیمت  150تومان خريداري ميکند.
اگر قيمت سهام اين فرد در پايان سال ،به  180تومان افزايش يابد و
شرکت ،در پايان سال نيز  15تومان بهعنوان سود نقدي ،به ازاي هر
سهم توزيـع کند ،اين فرد مجموعا  45تومان سود از محل افزايش
قيمت سهم و دريافت سود نقدي به دست آورده است
و بنابراين ،بازدهي وي در پايان سال 30 ،درصد خواهد بود ،زيرا
سرمايه وي از  150تومان به  195تومان افزایشیافته است.

تغييرات شاخص کل نيز دقیقا بيانگر ميانگين بازدهي بورس است،
بنابراين ،اگر بهعنوانمثال ،شاخص کل بورس در ابتداي سال 20 ،هزار
واحد باشد و در پايان سال ،با  10هزار واحد افزايش ،به  30هزار واحد
برسد،

به اين معناست که ميانگين بازدهي بورس از محل افزايش قيمت
سهام شرکتها و تقسيم سود نقدي بين سرمايهگذاران در آن سال،
 50درصد بوده است:
(ميزان رشد شاخص در طول سال) 20000 × %50 = 10000

دو نکته قابلتوجه در خصوص شاخص کل ميبايست مدنظر
سرمايهگذاران باشد:

نکتـه اول:
اينکه افزايش شاخص کل ،لزوما به معناي سودآوري سهام همه
شرکتهای حاضر در بورس نيست،
همانطور که کاهش شاخص کل نيز لزوما به معناي ضرر دهی سهام
همه شرکتها در بورس نيست،

زيرا همانگونه که گفته شد ،شاخص کل ،بيانگر ميانگين بازدهي
بورس است و چهبسا ،در برخـي موارد ،عليرغم رشد قابلتوجه شاخص
کل بورس ،برخي سهام با افت قيمت مواجه شده و سهامداران خود را
بازیان مواجه سازنـد
و يا
در شرايطي که شاخص کل با کاهش مواجه است،
برخي سرمايهگذاران که سهام ارزندهاي را در سبد سهام خوددارند،
سود قابل قبولي به دست ميآورند.
بنابراين ،سرمايهگذاران نبايد صرفا با اتکا به اخبار رشد شاخص کل و
بدون بررسي کامل در خصوص ارزش ذاتي سهام ،اقدام به
سرمايهگذاري در بورس کنند و حتي در شرايط رشد مستمر شاخص
کل نيز در انتخاب سهام ،کامال دقت نمايند.

نکته دوم:
ارتباط بيـن شاخص کل و سبد سهام است.
حتما به خاطر داريد که يکي از اصول بسيار مهم سرمايهگذاري در
بورس ،تشکيل سبد سهام متنـوع است.

هراندازه سبد سهام يک سرمايهگذار ،متنوعتر و به ترکيب سهام
شرکتهای موجود در بورس نزديکتر باشد ،بازدهي آن سرمايهگذار
نيز به متوسط بازدهي کل بورس که توسط شاخص کل نشان داده
میشود ،نزديکتر خواهد بود،

تا آنجا که اگر فردي بتواند ترکيب سهام موجود در سبد سهـام خود را
بهطور کامل ،منطبق بر ترکيب تمامي سهام حاضر در بورس نمايـد،
بازدهي وي نيز بهطور کامل منطبق بر نوسانات شاخص کل بورس
خواهد بود و مثال با رشد  30درصدي شاخص ،وي نيـز حدودا 30
درصد سـود به دست خواهد آورد.

در اینجا با مفهوم شاخص کل بورس آشنا شديد .الزم به ذکر است
اطالعات مربوط به شاخصهاي بورس بهصورت لحظهاي در

پايگاه اطالعرساني بورس اوراق بهادار تهران به نشاني
(www.irbourse.comخوانده شود آی آر بورس نقطه کام)

و پايگاه اطالعرساني شرکت مديريت فناوري بورس تهران به نشاني
www.tsetmc.comخوانده شود (تی اس ای تی ام سي نقطه کام)

قابلمشاهده است.

«داستان دردناک اسفندیار و قند لرستان »
داستانی که براتون تعریف میکنم واقعی و در فاصلهی سالهای 1392
و  93اتفاق افتاده (صرفا اسامی عوضشده)

من خودم از نزدیک شاهد این ماجرا بودم.

اسفندیار جوانی بود که دههی سوم عمرش را طی میکرد و عالقهمند
به بورس بود وازاون جایی که تجربهای در بورس نداشت در تاالر بورس

ُ
کارکشته و باتجربه
با آقایی آشنا شد که اسمش محمد آقا بود و فردی
بود و سنش شاید دو برابر اسفندیار بود و خیلیها از او سواالتشون را
میپرسیدند.

اسفندیار به محمد آقا نزدیک شد و روزبهروز دوستی این دو
مستحکمترمیشد و شدن رفیق گرمابه و گلستان
اوضاع بهگونهای بود که هر چی محمد آقا میگفت ،اسفندیار بدون
چونوچرا و چشمبسته انجام میداد.

اینکه چه سهمی باید بخره
و چقدر بخره
و َ
کی بخره
و کی بفروشه

همهی اینها را محمد آقا تعیین میکرد و اسفندیار هم صرفا مجری
بود و این داستان ادامه داشت.
الزم به ذکر ه که این محمد آقا بهقدری با اطمینان صحبت
میکرد که مخاطبش هرکسی بود ،قانع میشد و در متقاعد کردن
دیگران به
ترفندهای مختلف ،بسیار حرفهای بود.

اوضاع بورس در سال  ،1392بسیار عالی بود طوری که تا دیماه اون
سال شاخص کل 1بورس به نزدیک  90000رسید.

رونق بورس بهگونهای بود که دوستان به طنزمیگفتند که اگه اسم
سهامها را بنویسیم و در دیوار بزنیم و با دارت به سمت آن پرتاب
کنیم و به هرسهمی میخورد اون سهم را بخریم باز کلی سودمی
کردیم و تحلیل کمرنگ شده بود.

 1شاخص کل :بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس است ،به بیان سادهتر،
«تغییرات شاخص کل درواقع بیانگر میانگین بازدهی سرمایهگذاران در بورس است ».

حدود تیرماه  92بود که به توصیهی آقا محمد ،اسفندیار با کل پولش
وارد سهام قند لرستان شد در قیمت  4100تومان با این امید که قیمت
سهم به هشت هزار تومان خواهدرسید.

قیمت قند لرستان رشد کرد و در کمترازیک ماه به  5700تومان رسید
که حدود  %40سود طی کمتر از یک ماه بود .با توجه به این رشد،
خیالش راحت شد که در مسیر درستی قرار دارد.

زمان میگذشت و در این حین قیمت سهام در نوسان بود و در
عرصهی سیاسی هم باروی کار آمدن دولت آقای روحانی مذاکرات
هستهای در جریان بود و توافقات اولیه هم صورت گرفته بود.

قیمت سهام هم به حولوحوش  4500رسیده بود و دائم در نوسان
بود و بین چهار هزار و چهار هزاروپانصد در نوسان بود.

در حدود دهه دوم دیماه ( 1392شروع سال میالدی )2014

که شاخص کل بورس به نزدیک  90000رسید ه بود ،تغییر جهت داد

و این درواقع نقطهی عطف بود و نشون به اون نشون که این روند

نزولی تا

دو سال ادامه داشت وتانزدیک  60000هم آمد.

در اواسط اسفند  ،1392شاخصهای تکنیکال نشان میداد که روند
صعودی شکسته شده و بهزودی احتمال ریزش باال رفته است و زمان
خروج میباشد.

ولی محمد آقا این چیزها را قبول نداشت و میگفت که این سهم
طالست
 %900افزایش سرمایه از محل انباشته داره
مسیر قند اصفهان بعد از افزایش سرمایه را میره و افزایش
صددرصدی اون قطعیه و بههیچعنوان نباید فروخت.

سال نودودو تموم شد و اسفندیار با سهم ماند.
در سال نودوسه که اوضاع بورس مناسب نبود و این وضع ادامه داشت
در  19مهر  1393مجمع فوقالعاده  2که برای افزایش سرمایه بورس
بود ،افزایش سرمایه را تصویب نکرد.

 2موضوعات اصالح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت ،کاهش یا افزایش سرمایه و انحالل شرکت فقط در مجمع
عمومی فوقالعاده قابلرسیدگی است .در مجمع عمومی فوقالعاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی
دارند باید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد
بود.

روابط اسفندیار و محمد آقا روزبهروز تیرهتر شد و به جدایی کشید.

و سرانجام:

اسفندیار در بهمن  1393سهم را به قیمت  1500تومان فروخت با %60
ضرر
بعد از حدود یک سال و نیم
و از دست دادن
 %60سرمایه

و اینکه به علت اعتماد بیشازاندازه اش به محمد آقا،

نادیده گرفتن خود

و اتکا به دیگری نه خود،

و ازآنجاکه کل سرمایهاش را به این سهم اختصاص داده بود ،عمال
سرمایهاش بر بادرفت.

اسفندیار بدجوری به زمین خوردو برای همیشه از بورس رفت که
رفت...

هرگز ،هرگز ،هرگز نباید چشمبسته ،مطیع محض بود و اعتماد مطلق و
بیشازاندازه کرد.

باید تالش کرد
و خود را مجهز به دانش و تجربه کرد.
بامبالغ کم شروع کرد.
و در مراحل بعدی با مبالغ باالتر اقدام به سرمایهگذاری کرد

مهمترین
سرمایهگذاری،
سرمایهگذاری
روی خوداست.

عوامل محیطی مؤثر برقیمت سهام:

در کنار همه مزايايي که براي سهام ذکرشده ،توجه به اين نکته مهم
بسيار ضروري است که انتخاب سهام يک شرکت ،بايد با شناخت کامل
نسبت به وضعيت حال و آينده شرکت موردنظر انجام گيرد.

بهبیاندیگر ،الزم است سرمایهگذار پس از آشنايي و تحليل کافي
پيرامون عوامل اثرگذار بر قيمت سهام شرکت يا شرکتهای موردنظر
خود ،نسبت به خريد سهام مذکور اقدام کند.

اما چه عواملي ميتواند بر قيمت سهام ،تأثيرگذار باشد.

بهطورکلی ،سه دسته عوامل ميتوانند قيمت سهام شرکتها را تحت
تأثير قرار دهند:

الف :عوامل کالن يا محيطي
ب :عوامل مرتبط با صنعتي که شرکت در آن فعاليت ميکند
ج :عوامل دروني شرکت

در ادامه ،در خصوص هريک از عوامل اثرگذار بر قيمت سهام شرکت
توضيح خواهيم داد:

اولین :عوامل کالن یا محیطي:
نخستيـن عامل اثرگذار بر قيمت سهام شرکتها ،عوامل کالن يا
محيطي هستنـد.
منظور از عوامل محيطي ،عواملي هستند که کامال خارج از اختيار
شرکتها بوده ،ولي ارزش سهام آنها را تحت تأثير قرار میدهند .به
نظر شما ،چه عوامل محيطي میتواند قيمت سهم را تحت تأثير قرار
دهـد؟

-1وضعيت اقتصادي و سياسي:
يکي از عوامل بيروني که ميتواند قيمت سهام را تحت تأثير قرار
دهد ،ثبات يا عدم ثبات در اوضاع اقتصادي و سياسي در عرصه داخلي
و بينالمللي است.

بدون ترديد ،آرامش فضاي اقتصادي و سياسي کشورها ،به دليل آنکه
زمينه تداوم فعاليت رو به رشد بنگاههاي اقتصادي را فراهم ميکند،
اين اطمينان خاطر را نيز براي سرمايهگذاران ايجاد ميکند که با خريد
سهام اين شرکتها ،ميتوانند به سود قابل قبولي برسند.

-2سیاستهای کالن پولي ،مالي و ارزي:
يکي از مهمترین عواملي که ميتواند بر روند فعاليت ،سودآوري و
درنتیجه قيمت سهام شرکتها اثرگذار باشد ،سياستهاي دولت در
حوزه پولي ،مالي و ارزي است.

براي مثال ،در صورت افزايش نرخ ارز ،آن دسته از شرکتهای بورس
که اغلب محصوالت خود را به خارج از کشور صادر ميکنند ،با افزايش
سودآوري مواجه خواهند شد،

زيرا درآمد حاصل از فروش آنها افزايش مييابد ،اما در مقابل،
شرکتهايي که بخش عمده مواد اوليه موردنياز خود را از خارج کشور
تأمين ميکنند،

با افزايش هزينهها و درنتیجه ،کاهش سودآوري مواجه شده و ارزش
سهام آنها تحت تأثير قرار ميگيرد.

همچنين درصورتیکه دولت نرخ سود تسهيالت اعطايي به بنگاههاي
اقتصادي را کاهش دهد ،طبیعتا هزينه تأمين مال بنگاهها کاهشیافته
و ميزان سودآوري و درنتیجه ،ارزش سهام آنها افزايش خواهد يافت.

-3بودجه ساالنه کشور:
سومين عامل محيطي اثرگذار بر ارزش سهام شرکتها ،ترکيب بودجه
ساليانه کشور است ،زيرا ترکيب بودجه ،درواقع جهتگيري اصلي دولت
در طول سال را نشان ميدهد.

براي مثال ،اگر دولت در بودجه ساليانه خود ،برنامه گستردهاي براي
توسعه صنعت پتروشيمي در نظر گرفته باشد ،طبیعتا به اين معناست
که شرکتهای فعال در اين صنعت ،تحت تأثير برنامههاي توسعهاي
دولت ،با رشد قابلتوجهي مواجه شوند،

همين امر تقاضا براي خريد سهام شرکتهای پتروشيمي و درنتیجه،
ارزش سهام آنها در بورس را افزايش خواهد داد.

-4قوانين و مقررات:
چهارمين عامل محيطي اثرگذار بر قيمت سهام شرکتها ،قوانين و
مقررات است .براي مثال ،فرض کنيد براي صادرات برخي محصوالت
پتروشيمي به خارج از کشور ،تعرفه وضع شود.
طبیعتا اين تصميم بر قيمت سهام آن دسته از شرکتهای بورس که
درآمد آنها از محل صادرات محصوالت پتروشيمي مذکور به دست
میآید ،تأثير منفي خواهد داشت ،زيرا هزينههاي آنها را افزايش
میدهد.

الزم به ذکر است هراندازه ثبات در قوانين و مقررات بيشتر باشد،
امکان تصميمگيري بهتر و دقيقتر براي سرمايهگذاران بيشتر فراهم
خواهد شد.

دومین :عوامل مرتبط با صنعت:
براي مثال ،عوامل مرتبط با صنعت سيمان ،پتروشيمي ،خودروسازي،
ساختمان و ...بهطور خاص بر قيمت سهام شرکتهای فعال در اين
صنايع تأثير ميگذارند؛ اما عوامل مرتبط با صنعت ،دقیقه چه هستند.

-1نحوه قيمتگذاري محصوالت:

نخستين عاملي که بر قيمت سهام شرکتهای فعال در يک صنعت
تأثير مستقيم دارد ،نحوه قيمتگذاري محصوالت آن صنعت است.

براي مثال ،فرض کنيد قيمت محصوالت شرکتهای خودروسازي بدون
دخالت دولت و بر اساس ميزان عرضه و تقاضا در بازار تعيين شود.

طبیعتا انتظار سرمايهگذاران از ميزان درآمد و سودآوري شرکتهای
خودروسازي در اين شرايط ،متفاوت از زماني خواهد بود که دولت
باهدف تنظيم بازار ،مستقیما بر قيمت خودروهاي توليد داخل ،نظارت
کرده و قيمت آنها را تعيين کند.
بنابراين ،نحوه قیمتگذاری محصوالت در يک صنعت ،ميتواند قيمت
سهام شرکتهای فعال در آن صنعت را تحت تأثير قرار دهد.

-2ميزان عرضه و تقاضا براي محصوالت:
دومين عامل از مجموعه عوامل مرتبط با صنعت ،ميزان عرضه و تقاضا
براي محصوالتي است که شرکتهای فعال در آن صنعت ،توليد
ميکنند.
براي مثال ،رونق صنعت ساختمانسازي در کشور ،ميتواند به افزايش
تقاضا براي مصالح ساختماني ازجمله سيمان منجر شده و اين افزايش
تقاضا نيز به دليل تأثير مستقيمي که بر ميزان فروش و سودآوري
شرکتهای سيماني دارد ،افزايش قيمت سهام اين شرکتها در بورس

را به دنبال داشته باشد.

-3رقابتـي يا انحصاري بودن صنعت:
هراندازه يک محصول انحصاريتر باشد ،امکان سودآوري شرکتهای
توليدکننده آن محصـول بيشتر خواهد بود ،زیرابه علت نبود رقيب،
توليدکننده ميتواند هر قيمتي را که خواست ،براي محصول خود
تعيين کند.
طبیعتا ،با ورود رقباي جديد به يک صنعت و افزايش شدت رقابت در آن
صنعت ،از ميزان انحصار شرکتها کاسته شده و سودآوري آنها نيز
کاهش خواهد يافت.

بنابراين الزم است سرمايهگذار قبل از خريد سهام يک شرکت ،وضعيت
حال و آينده صنعت موردنظر را ازنظر ميزان انحصار ،احتمال ورود
رقباي جديد و تأثير آن بر قيمت سهام شرکت بهطور کامل بررسي کند.

-4حجم سرمايهگذاري در صنعت:

ميزان سرمایهگذاریهای صورت گرفته و جهتگيري دولت و بخش
خصوصي در خصوص يک صنعت ،ميتواند چشمانداز آينده آن صنعت
را تا حد زيادي مشخص کرده و به سرمايهگذاران در تصمیمگیری
براي خريد يا فروش سهام شرکتهای فعال در آن صنعت کمک کند.

هراندازه حجم سرمايهگذاريها در يک صنعت بيشتر باشد ،به معناي
آن است که انتظار سودآوري در آن صنعت بيشتر است.

-5وضعيت صنايع مرتبط:
يکي از عوامل اثرگذار بر قيمت شرکتها در صنايع مختلف ،وضعيت
صنايع مرتبط با صنعت موردنظر است.

براي مثال ،صنعت فوالد بهطور مستقيم با صنايعي مانند استخراج
سنگآهن و همچنين صنعت خودروسازي در ارتباط است ،زيرا از يکسو
سنگآهن ،اصليترين ماده اوليه موردنياز براي توليد فوالد است و از

سوي ديگر ،محصوالت فوالدي بهطور مستقيم در صنايعي مانند
خودروسازي بکار برده میشود.

بنابراين ،هرگونه رکود و يا رونق در صنايع قبل و بعد از صنعت فوالد،
ميتواند قيمت سهام شرکتهای فعال در اين صنعت را تحت تأثير
قرار دهد.

-6تحوالت فناوري:
سرعت تغيير فناوري در صنايع ،از ديگر عوامل اثرگذار بر قيمت سهام
حاضر در آن صنعت است.
براي مثال ،سرعت تغييرات فناوري در صنعت ارتباطات بسيار بيشتر از
سرعت تغييرات فناوري در صنعت سيمان است.

طبیعتا هراندازه سرعت تغيير فناوري در يک صنعت بيشتر باشد ،ميزان
تغييرات قيمت سهام شرکتهای حاضر در آن صنعت بيشتر خواهد
بود.

همچنين الزم است سرمايهگذار هنگام خريد سهام شرکتهايي که
تحوالت فناوري در آنها بسيار سريع است ،به اين موضوع توجه داشته
باشد که این شرکت مذکور ،توانايي انطباق سريع با تغييرات فناوري را
دارد يا خير؟

تاکنون با دودسته از عوامل مؤثر در تعيين قيمت سهام شرکتها آشنا
شدهاید -1 :عوامل کالن يا محيطي و  -2عوامل مرتبط با صنعت

سومین :عوامل درونی:
برخالف عوامل محيطي و عوامل مرتبط با صنعت ،عوامل دروني،
همانطور که از اسمش هم پيداست ،به وضعيت داخلي شرکت
مربوطاند.

در ادامه ،مهمترین عوامل دروني مؤثر بر قيمت سهام را براي شما
بازگو ميکنيم.

-1ميزان سودآوري شرکت و ثبات آن:
بدون ترديد ،مهمترین انگيزه يک سرمايهگذار از خريد سهام شرکت،
کسب سود است.
براي يک سرمايهگذار بسيار مهم است که شرکتي که سهمش را
خريده ،بتواند عملکرد مناسبي داشته و سود قابل قبولي در پايان سال
به دست آورد.

البته ،تداوم روند سودآوري نيز بسيار حائز اهميت است ،چراکه از ديد
سرمايهگذاران ،شرکتي که فقط در يک دوره سود خوبي کسب کند ،اما

نتواند به اين روند ادامه دهد ،گزينه مناسبي براي سرمايهگذاري
نخواهد بود.

نکته ديگري که بايد موردتوجه قرار گيرد اين است که شرکتها ،در
سالهاي آغازين فعاليت خود ،سودآوري چندان بااليي ندارند
و بهتدریج ،روند سودآوري آنها بهبود مییابد که الزم است
سرمايهگذاران به اين موضوع توجه داشته و بادید بلندمدت ،سودآوري
شرکت را مورد ارزيابي قرار دهند.

-2نسبت قيمت به درآمد سهم:

P/Eنسبت  Pبه  Eاز تقسيم کردن قيمت سهم  Priceبه سود ساليانه
سهم ( )Earningبه دست میآید .براي مثال ،دو شرکت الف و ب را که
هر دو در صنعت ساختمان فعاليت ميکنند و در اغلب شرايط نيز باهم
يکسان هستند ،در نظر بگيريـد.

اگر سود سهام هر دو شرکت در پايان سال  100تومان باشد ،اما قيمت
سهام شرکت الف در بورس  500تومان و قيمت سهام شرکت ب1000 ،
تومان ،شما چه نتیجهای خواهيد گرفت؟
طبیعتا اولين چيزي که به ذهن ميرسد اين است که با فرض تداوم
روند سودآوري ،شرکت «الف » پس از  5سال ،خواهد توانست اصل
سرمايه سهامدارانش را از محل سود سهام ،تأمين نمايد (،)500/100=5

درحالیکه اين مدت در شرکت «ب » 10 ،سال است (.)1000/100=10
بنابراين ،احتماال شرکت «الف » در مقايسه با شرکت «ب » ،در وضعيت
مناسبتری قرار دارد.
معموال در شرايط يکسان ،هراندازه نسبت  Pبه  Eيک شرکت در مقايسه
با ساير شرکتهای موجود در آن صنعت کمتر باشد ،نشاندهنده
ارزنده بودن سهم است.

همچنين با بررسي نسبت  Pبه  Eيک شرکت و مقايسه آن با نسبت  Pبه
 Eساير شرکتهای فعال در آن صنعت ،ميتوان دريافت که این قيمتي
که هماکنون براي سهم مذکور در بورس تعیینشده ،قيمت مناسبي
است يا خير؟

البته بايد توجه داشت که نسبت  Pبه  Eتنها يکي از معيارهاي ارزيابي
سهم است و نبايد بهتنهایی و بدون در نظر گرفتن ساير معيارها ،مالک
تصميمگيري قرار گيرد.

-3قابليت نقد شوندگی سهام:

قبال هم توضيح داديم که يکي از ويژگيهاي يک دارايي خوب ،اين
است که سريع به پول نقد تبديل شود.

سهام نيز بهعنوان يک دارايي،
از اين ويژگي مستثني نيست و طبیعتا سهامداران انتظار دارند هر
زمان که خواستند ،بتوانند سهام خود را فروخته و به پول نقد تبديل
کنند.
هراندازه حجم معامالت ،دفعات معامله و تعداد سهام معاملهشده يک
شرکت در بورس بيشتر باشد ،نشاندهنده قابليت نقد شوندگی باالي
اين سهم است.

-4وضعيت داراييها و بدهيهاي شرکت:
با بررسي صورتهاي مالي اساسي شرکت ازجمله ترازنامه ،ميتوان
شناخت خوبي نسبت به وضعيت مالي شرکت و بخصوص ميزان
داراييها و بدهيهاي آن به دست آورد.

طبیعتا براي سهامدار ،بهعنوان فردي که به نسبت سهامش مالک
شرکت محسوب میشود،
اين موضوع بسيار حائز اهميت است که شرکت ،چه داراييهايي در
اختيار دارد،
به چه ميزان بدهي دارد و این بر اساس اين حجم دارايي و بدهي،
سهام شرکت براي خريد مناسب است يا خيـر؟
با بررسي ترازنامه و ساير صورتهاي مالي شرکت ،ميتوان اين
اطالعات را به دست آورد.

-5طرحهاي توسعه شرکت:
هراندازه طرحهاي توسعهاي در يک شرکت بيشتر باشد ،نشاندهنده
رشد و پويايي آن شرکت خواهد بود.

بنابراين وجود طرحهاي توسعهاي ،ميتواند يکي از نشانههاي ارزنده
بودن سهام شرکت باشد.
البته بايد هدف از انجام طرح توسعهاي در شرکت و ميزان تأثير آن
درفروش و سودآوري شرکت ،بهطور کامل موردبررسی قرار گيرد،
زيرا
همه طرحهای توسعهاي به يک اندازه در شرکت تأثيرگذار نيستند،
مثال طرحهايي که براي تعويض ماشينآالت فرسوده يک شرکت اجرا
میشود،
در مقايسه با طرحهايي که باهدف راهاندازي خطوط توليد جديد اجرا
میشود ،تأثير کمتـري در ميزان سودآوري شرکت دارند.

-6ميزان سهام در دست مردم:
هرچه تعداد بيشتري از مردم ،سهامدار يک شرکت باشند ،وضعيت آن
سهم مناسبتر خواهد بود،
زيرا اوال همواره خريداران و فروشندگان زيادي براي سهم وجود داشته
و درنتیجه ،قابليت نقد شوندگی سهم در بورس افزايش مییابد و

ثانیا امکان دستکاری قيمت سهم توسط گروهي خاص از سهامداران،
کاهش مييابد.

به آن بخش از سهام شرکت که در اختيـار تعداد زيادي سرمايهگذاران
قرار دارد ،سهام شناور آزاد گفته میشود.

-7ترکيب سهامداران شرکت:
وجود برخي نهادها و سازمانهاي بزرگ بهعنوان سهامداران عمده يک
شرکت ،ميتواند بهعنوان نقطه قوت براي سهام آن شرکت محسوب
شود،
زيرا سهامداران عمده در شرايط خاص ميتوانند با حمايت از سهم،
مانع از افت قيمت سهام و درنتیجه ،ضرر و زيان سهامداران شوند.

البته وجود سازمانها و نهادها در ترکيب سهامداري يک شرکت ،لزوما
به معناي حمايت آنان از سهم نيست و بايد عملکرد گذشته سهامداران
عمده در اين خصوص موردبررسی قرار گيرد.

در اين قسمت ،با هفت عامل دروني يک شرکت که بر قيمت و ميزان
اقبال سرمايهگذاران به خريد سهام آن شرکت اثرگذار است ،آشنا
شديد.

شايد براي شما اين سؤال به وجود آمده باشد که اطالعات مربوط به اين
عوامل ،ازجمله ميزان سودآوري ،وضعيت مالي ،نسبت  Pبه ،E
اطالعات مربوط به قابليت نقد شوندگی ،ترکيب سهامداران،
طرحهاي توسعهاي و ...در خصوص يک شرکت را چگونه ميتواند به
دست آورد.

خوشبختانه در حال حاضر ،همه اين اطالعات از طریق پایگاههای
اينترنتي رسمي بورس به نشاني
www.tsetmc.com
و
www.codal.ir
بهصورت لحظهاي در دسترس سرمایهگذاران قرار دارد.
فقط کافی است به اينترنت دسترسـي داشته باشيد.

انواع شیوههای تعیین قیمت سهام:
چرا قيمت سهام اغلب شرکتها در بورس از قيمت اسمـي آنها يعني
 100تومان بيشتر است؟
این قيمتي که در بورس براي سهام تعيين میشود ،همواره باارزش
واقعي يک سهم برابر است؟
اگر اینطور است ،چرا همچنان برخي سرمایهگذاران متقاضي خريد
برخي سهام ،حتي باقیمتي باالتر هستند؟

در اين قسمت ،قصد داريم با ذکر انواع قيمت يک سهم ،به اين سؤاالت
پاسخ دهيم .پس با ما همراه باشيد.

هر سهم ،چهار نـوع قيمت دارد:

الف :قیمت اسمي:
قيمت اسمـي يک سهم ،قيمتي است که عرضه اوليه سهام شرکت بر
اساس آن قيمت انجام میشود.

همانطور که قبال هم توضيح داديم ،قيمت اسمي هريک از سهام
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس در ايران ،یکصد تومان ( 1000لاير)
است .مبلغ قيمت اسمي ،بر روي برگههای سهام درج میشود.

کل سرمايه شرکت ،تعداد سهام منتشرشده و قيمت اسمي هريک از
سهام ،بهعالوه تعداد سهامي سهامدار در اختيار دارد ،بر روي برگه
سهام درج میشود.

ب :قیمت دفتـري:
اگر مجموع بدهیهای شرکت را از مجموع داراییهای شرکت کم
کنيم ،مبلغ باقيمانده نشاندهنده مجموع ارزش سرمايه سهامداران
شرکت يا به تعبير دقیقتر ،مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت
خواهد بود.

حال اگر مبلغ حقوق صاحبان سهام شرکت را بر تعداد سهام شرکت
تقسيم کنيم ،عدد حاصل بيانگر قيمت دفتري هر سهم است.

براي مثال ،فرض کنيد مجموع ارزش داراییهای شرکت الف در پايان
سال اول فعاليت شرکت 10 ،ميليارد تومان است.

اين شرکت همچنين درمجموع  7ميليارد تومان به بانکها و ساير
شرکتها ،بدهي دارد.

بنابراين ،مجموع حقوق صاحبان سهام اين شرکت  3ميليـارد تومان
خواهد بود (.)10-7=3
حال اگر شرکت مذکور درمجموع تعداد  20ميليون سهم منتشر کرده
باشد ،ارزش دفتري هر سهم اين شرکت  150تومان خواهد بود.
()3000000000/20000000=150
شايد براي شما اين سؤال به وجود آمده باشد که چطور قيمت اسمي
سهام شرکت الف  100تومان است،
درحالیکه قيمت دفتري سهام اين شرکت  150تومان؟
پاسخ اين است که ميزان سودي که شرکت در پايان سال اول فعاليت
خود به دست آورده است نيز بهعنوان حقوق سهامداران محسوب و
باعث شده است تا ارزش دفتري سهم،
از  100تومان به  150تومان افزايش يابد.

دليل ذکر کلمه «دفتر » در قيمت دفتري سهم هم اين است که اعداد و
ارقام مربوط به داراییها و بدهیهای شرکت ،بر اساس ارقام ثبتشده
در دفاتر حسابداري شرکت ،مدنظر قرار میگیرند.

ج :قیمت بازار:
قيمت بازار يا قيمت معامالتي ،قيمتي است که سهام بر اساس آن ،در
بورس معامله میشود.
همانطور که قبال هم توضيح داديم ،اگرچه قيمت اسمي هر سهم در
بورس  100تومان است،
اما سهام اغلب شرکتها در بورس بر اساس قيمت اسمي و حتي
ارزش دفتري ،معامله نمیشود.
آنچه قيمت سهم در بورس را تعيين میکند ،ميزان عرضه و تقاضا
براي يک سهم است.
براي مثال ،ممکن است به علت عملکرد خوب يک شرکت،
سرمایهگذاران زيادي متقاضي خريد سهام آن شرکت در بورس باشند.

بنابراين ،قيمت آن در بورس بر اساس ميزان تقاضا ،افزايش خواهد
يافت و حتي ممکن است اين افزايش تا چند برابر قيمت اسمي هم
باشد.
در نقطه مقابل ،عملکرد ضعيف يک شرکت ممکن است باعث بیرغبتی
سرمایهگذاران به خريد يا نگهداري سهم مذکور و درنتیجه ،افزايش
عرضه آن در بورس باشد.

طبیعتا با افزايش عرضه ،قيمت سهم کاهشیافته و اگر اين روند ادامه
يابد ،ممکن است قيمت سهم حتي به زير قيمت اسمي ،يعني 100
تومان برسد.

بنابراين ،قيمت بازار يک سهم ،قيمتي است که در بورس ،براي سهم
تعيين میشود.

د :قیمت ذاتي:
منظور از قيمت ذاتي يک سهم ،ارزش واقعي آن سهم است.
شايد براي شما اين سؤال به وجود آيد که چه تفاوتي بين قيمت بازار
و قيمت ذاتي يک سهم وجود دارد.

اجازه بدهيد با يک مثال توضيح دهيم .فرض کنيد قيمت بازار سهم
شرکت الف ،هماکنون  200تومان است ،بهبیاندیگر ،سهام شرکت الف
هماکنون باقیمت  200تومان در بورس در حال خریدوفروش است.
اما سرمایهگذاران زيادي همچنان متقاضي خريد اين سهم هستند.
اگر از اين سرمایهگذاران سؤال کنيد که چرا قصد داريد سهام اين
شرکت را خريداري کنيد؟
پاسخ همه آنها اين خواهد بود که «به نظر ما ،اين سهم بيشتر از 200
تومان ارزش دارد ».
معني اين جمله اين است که ارزش واقعي سهام شرکت الف ،بيشتر از
قيمت بازار اين سهم است.
بنابراين ،در يک تعريف ساده ،قيمت ذاتي يک سهم ،بيانگر ارزشي
است که سرمایهگذاران براي سهم قائل هستند.
طبیعتا اگر از ديد سرمایهگذاران،
ارزش ذاتي يک سهم باالتر از قيمت بازار آن سهم باشد،
گزينه مناسبي براي خريد خواهد بود،

اما اگر ارزش ذاتي يک سهم کمتر از ارزش بازار آن باشد،
سهم مذکور گزينه مناسبي براي سرمایهگذاري به شمار نمیرود.

اين نکته را هم اضافه کنيم که عوامل سهگانه مؤثر بر قيمت سهام،
يعني عوامل محيطي ،عوامل مرتبط با صنعت و عوامل دروني شرکت،
درمجموع به سرمایهگذار کمک میکنند تا قيمت واقعي يک سهم را
برآورد کرده و با مقايسه قيمت واقعي و قيمت بازار ،در خصوص خريد،
فروش و يا حفظ سهام شرکت مذکور تصمیمگیری کند.

فقط حرفهایها؟
حتما تا حاال اين سؤاالت براي شما ایجادشده است كه:

-1این فقط افراد ريسكپذير ميتوانند در بورس سرمايهگذاري كنند يا
در بورس ،براي افراد ریسکپذیر هم امكان سرمايهگذاري وجود دارد؟

-2این بورس ،فقط جاي افراد حرفهاي و متخصص است يا افراد
غيرحرفهاي هم ميتوانند در بورس سرمايهگذاري كنند؟

به اين نمـودار توجه كنيـد:

پاسخ به سؤال اول را با دقت در نمودار باال ،ميتوانيد بهراحتي متوجه
شويد .اين نمودار ،شيوههاي مناسب سرمايهگذاري در بورس را بر
اساس ميزان ريسكپذيري افراد نشان ميدهد.

همانطور كه در نمودار نيز مشخص است ،افرادي كه بههیچعنوان
تمايلي به پذيرش ريسك ندارند ،ميتوانند در بورس ،اوراق مشاركت و
يا اوراق اجاره خريداري كنند ،چون سود تضمینشده دارد.

افرادی که ميزان ريسكپذيري آنها اندكي بيشتر است ،احتماال
سرمايهگذاري در صندوقهاي سرمايهگذاري را به خريد اوراق مشاركت

و اوراق اجاره ترجيـح ميدهند ،چون قابليت كسب بازدهي بيشتر از
بازدهي اين نوع اوراق براي آنها وجود خواهد داشت.

سرمايهگذاراني كه از دو گروه قبلي ريسكپذيرترند ،ترجيح ميدهند
خودشان مستقیما سهام شركتها را خريداري كنند،
چون احتمال ميدهند درازای پذيرش اين ريسك ،سود بيشتري به
دست بياورند
و درنهایت ،افرادي كه بهشدت ريسكپذير هستند ،ميتوانند در
قراردادهاي آتي سرمايهگذاري كنند.

هدف اين بود به سؤال اول پاسخ بدهيم كه این بورس براي افراد
ريسكپذير مناسب است يا ریسکپذیر.

با اين توضيحات ،پاسخ سؤال مشخص شد :همه افراد با سطوح
مختلف ريسكپذيري امكان سرمايهگذاري در بورس رادارند.

و اما سؤال دوم :این بورس ،فقط براي افراد متخصص و حرفهاي
است؟ يا افراد غيرمتخصص هم ميتوانند در بورس سرمايهگذاري
كنند .نمودار زير ،پاسخ اين سؤال را هم براي شما مشخص خواهد
كرد:

همانطور كه در نمودار هم بهخوبی مشخص است ،افراد با كمترين
تخصص هم ميتوانند از طریق خريد اوراق مشاركت و يا اوراق اجاره و
يا سرمايهگذاري در صندوقهاي سرمايهگذاري كه سود ثابتي دارند،
وارد بورس شوند.

افرادي كه تخصص بيشتري دارند ،ميتوانند از بين ساير صندوقهاي
سرمايهگذاري ،صندوقي را كه عملكرد مناسبتري دارد براي
سرمايهگذاري انتخاب نمايند.

همچنين اين گروه از سرمايهگذاران ميتوانند از خدمات سبد گردانی
اختصاصي كه در برنامههاي آينده بهطور كامل توضيح خواهيم داد،
استفاده كنند.
با افزايش ميزان شناخت و آگاهي افراد از نحوه ارزيابي سهام
شركتها ،سرمايهگذاران ميتوانند بهصورت مستقيم نسبت به
خریدوفروش سهام شركتها اقدام كنند.

افراد بسيار متخصص و حرفهاي هم در كنار همه گزينههاي
مورداشاره ،مهارت سرمايهگذاري در ابزارهاي با ريسك باال مثل
قراردادهاي آتي و  ...را پيدا ميكنند.

با اين اوصاف ،پاسخ سؤال دوم هم مثبت است ،يعني برخالف برخي
تصورات رايج ،بورس فقط محلي براي سرمايهگذاري افراد متخصص و

حرفهاي نيست و غیر حرفهایها هم ميتوانند سرمايهگذاري در بورس
را تجربه كنند.

روشهای خریدوفروش سهام:
حتما به خاطر داريد كه گفتيم اولين گام براي ورود به بورس ،مراجعه
به يكي از شركتهاي كارگزاري بورس در سراسر كشور و دريافت كد
سهامداري است.
پس از دريافت كد سهامداري ،فرد ميتواند به چهار روش نسبت به
خریدوفروش سهام و يا ساير اوراق بهادار موجود در بورس اقدام كند:

-1خریدوفروش از طریق مراجعـه حضوري به كارگزار

-2خریدوفروش از طریق ارائه سفارش بهصورت تلفني

-3خریدوفروش از طریق ارائه سفارش بهصورت اينترنتي

-4خریدوفروش به روش برخط (آناليـن)

روش اول :خریدوفروش از طریق مراجعه حضوري
به كارگزار:
در اين روش ،کافی است سرمايهگذار بهصورت حضوري به شركت
كارگزاري مراجعه كرده و فرم درخواست خريـد يا فروش اوراق بهادار
را تكميل كند.
اين فرم شامل اطالعاتـي مثل مشخصات كامل فرد ،نشاني و تلفن
تماس ،كد سهامداري و همچنين مشخصات كامل سهام و يا ساير
اوراق بهاداري است كه فرد قصـد خريد يا فروش آن را دارد.
نمونه فرم درخواست خريد يا فروش اوراق بهادار و نحوه تكميل اين
فرم را در ادامه ،مشاهده ميكنيـد.

در تکميل فرم خريد ،نکات مختلفي وجود دارد كه به شرح آنها
ميپردازيم:

•شماره سفارش و نام و كد كارگزار توسط كارگزاري تكميل میشود و
شما بايد تاريخ را در باال قيد نماييد.

•پسازآن مشخصات خود را تكميل مينماييد .توجه داشته باشيد كه
منظور از كد خريدار يا فروشنده ،همان كد سهامداري است كه در
برنامه قبلي در مورد آن توضيح داديم.

•همانطور كه مشاهده مينماييد در هر فرم ميتوان سه نوع سهام را
خريداري نمود .اگر سفارش بيشتري داشته باشيد بايد برگههاي
بيشتري را تكميل نماييد.

•در ابتدا نوع اوراق را مشخص ميكنيد كه معموال يا سهام است يا
اوراق مشاركت .منظور از نام شركت ناشر ،همان شركتي است كه شما
قصد داريد سهام آن را بخريد يا بفروشيد.
سپس تعداد اوراق درخواستي و مبلغ موردتقاضا را مشخص ميكنيد؛
مثال مينويسيد مايليد  1000سهم شرکت الف را به قيمت هر سهم 200

تومان خريداري نماييد .در قسمت انتهايي اين رديف نيز تاريخ اعتبار
وجود دارد .اين بدان معناست كه كارگزاري تا چه تاريخي مجاز به
پيگيري تقاضاي شماست.
در اين قسمت حتما بايد تاريخ پايان اعتبار را بنويسيـد.

•سپس بايد مبلغ موردنظر براي سرمايهگذاري به همراه کارمزد مربوط
به خريد را به كارگزاري بپردازيد كه همانطور که مشخص است ،اين
پرداخت از دو طريق
واريز بهحساب كارگزاري يا تحويل چك ممكـن است.
ضمنا شما متعهد ميشويد كه اگر كسري مبلغي وجود داشته باشد،
بپردازيد.
درهرصورت توجه داشته باشيد كه پول نقد دراینبین ردوبدل
نميشود.

•مالحظات و شرايط ويژه در حكم پشتنويسي چك است .همانطور كه
اگر در نوشتن اعداد در چك مشكلي پيش آيد ،در پشت چك اصالحيه
آن را مرقوم ميكنيم ،ممكن است در نوشتن فرم هم مشكلي باشد كه
از اين قسمت براي تصحيح آن بهره ميبريم.

•اين موضوع را مدنظر داشته باشيد كه چون بورس يك بازار پويا بوده
و زمان در آن بسيار حائز اهميت است ،نوشتن ساعت و دقيقه ارائه
سفارش در بخش امضا بسيار مهم است.
اگر خريدار شخصيت حقوقي باشد ،بايد در كنار امضا ،از مهر هم
استفاده كند.

حال به فرم فروش نگاهي مياندازيم:

•همانطور كه مالحظه ميكنيد ،فرم فروش شباهت زيادي به فرم خريد
دارد .تنها چند تفاوت با توجه به تفاوت خریدوفروش مطرح است كه
توضيح ميدهيم.

•مسلم است كه در هنگام فروش موضوع حداقل قيمت براي فروشنده
مطرح است .يعني قيمتي که فروشنده اوراق بهادار ،حاضر نيست کمتر
از آن قيمت ،اوراق بهادار خود را بفروشد.

•موضوع بعد ،نحوه دريافت مبلغ حاصل از فروش اوراق بهادار است.
در اينجا چند حالت وجود دارد:

يا کارگزار مبلغ ناشي از فروش اوراق را به حسابی كه خودتان معين
ميكنيد ،واريز ميکند
و يا کارگزار ،در وجه شما چک صادر ميکند.
همچنين در صورت تمايل ،ميتوانيد مبلغ را نزد كارگزار باقي بگذاريد
تا در سفارشهاي بعدي خريد ،مورداستفاده قرار گيرد.

روش تلفنی سفارش خریدوفروش سهام:

اغلب شما از خدمات تلفني و اينترنتي كه امروزه ،در بيشتر بانكها ،براي
پرداخت قبوض ،نقلوانتقال وجوه و ...ارائه میشود استفاده ميكنيد.
كارگزاران بورس هم اینگونه خدمات را بر اساس ضوابط و مقررات خاصي كه از
سوي سازمان بورس تعيين و ابالغشده است،
به سرمايهگذاران ارائه ميدهند تا فرايند سرمايهگذاري را براي آنها تسهيل
كنند.
يكي از اين خدمات ،امكان ارائه سفارش خریدوفروش اوراق بهادار بهصورت
تلفني است،

به اين معنا كه سرمايهگذار ميتواند بدون نياز به مراجعه حضوري به شركت
كارگزاري ،صرفا از طریق استفاده از سامانه مركز تماس كارگزاري،
بهصورت تلفني سفارش خود براي خريد يا فروش سهام و ساير اوراق بهادار را
به كارگزار ارائه دهـد.
براي فعال کردن امكان ارائه سفارش تلفني از طریق مركز تماس كارگزاري،
کافی است سرمايهگذار يكبار به شركت كارگزاري مراجعه كرده و قرارداد
مربوطه را امضا كند.
حداكثر ظرف مدت یک هفته پس از امضاي اين قرارداد ،كارگزاري نام كاربـري و
رمـز عبور مخصوص مشتري را بهصورت محرمانـه به وي ارائه ميدهد.
پس از دريافت رمز عبور و نام كاربري ،سرمايهگذار ميتواند بهصورت تلفني ،با
سامانه مركز تماس كارگزاري تماس گرفته و سفارشهاي خود براي خريد يا
فروش اوراق بهادار را وارد سامانه كند.

توجه داشته باشيد ارائه سفارش بهصورت تلفني ،هيچ تفاوتي با ارائه سفارش
بهصورت حضوري ندارد و شركت كارگزاري ،سفارشهاي ارائهشده از طریق مركز
تماس را همانند سفارشهاي حضوري ،پيگيري خواهد كرد.

همچنين سامانه مركز تماس كارگزاري ،بهصورت خودكار ،به مشتري شماره
پيگيري ميدهد تا در هرلحظه ،بتواند از آخرين وضعيت سفارش خود مطلع
شود .براي استفاده از خدمات مركز تماس كارگزاري ،توجه به اين نكات ضروري
است:

-1فعالسازي امكان سفارش تلفني براي مشتريان ،بهصورت رايگان است و
كارگزاران بورس ،بهجز كارمزد خریدوفروش اوراق بهادار ،وجهي در اين
خصوص از مشتريان دريافت نخواهنـد كرد.

-2مشتـري فقط از طریق شماره تلفنهايي كه در قرارداد ،به كارگزاري اعالم
ميكند ،ميتواند با مركز تماس كارگزاري ارتباط برقرار كرده و سفارشهاي خود
براي خریدوفروش اوراق بهادار را ارائه كند
و در صورت تماس از ساير شماره تلفنها ،به سفارشهاي مشتري ترتيب اثر
داده نخواهـد شد .بنابراين الزم است در صورت تغيير تلفن مشتري ،مراتب
بهصورت رسمي به شركت كارگزاري مربوطه اعالم شود

-3مشتري بايد مبلغ موردنياز براي خريد اوراق بهادار بهعالوه كارمزد مربوطه را
بهحساب بانكي كارگزاري واريز و اطالعات مربوطه را از طریق مركز تماس ،به
كارگزاري اطالع دهد.
در مورد فروش اوراق بهادار هم كارگزاري پس از واريـز مبلغ حاصل از فروش
بهحساب بانكي مشتري (كه در قرارداد مربوطه ،مشخصشده است) ،اطالعات
واريزي را از طریق مركز تماس ،به مشتري اطالع ميدهـد.

-4با توجه به اينكه ورود به سامانه مركز تماس كارگزاري ،با ارائه نام كاربري و
رمز عبور مشتري امكانپذير است ،حفظ و نگهداري رمز عبور و خودداري از
افشاي آن نزد ديگران ،بسيار حائز اهميت است.

-5درصورتیکه رمز عبور استفاده از خدمات مرکز تماس سه بار بهصورت متوالي
اشتباه وارد شود ،خدمات مرکز تمـاس براي مشتري غيرفعال شده و ارايه
خدمات به وي ،مشروط به مراجعه دوباره مشتري به كارگزاري است.

-6هنگام امضاي قرارداد بين مشتري و كارگزاري براي فعالسازي امكان سفارش
تلفني ،ساعات دريافت سفارش از طریق سامانه مركز تماس كارگزاري در قرارداد
مشخص میشود،

بنابراين مشتري بايد سفارشهاي خریدوفروش خود را صرفا در ساعتهايي كه
در قرارداد مشخصشده است ،وارد سامانه نمايد ،زيرا در غير این صورت،
كارگزار مسئوليتي براي انجام سفارشهاي مربوطه نخواهد داشت.

اين نكته را هم اضافه كنم كه استفاده از مركز تماس كارگزاريها براي
خریدوفروش اوراق بهادار در بورس ،عالوه بر كمك به سرمايهگذاران براي
صرفهجويي در وقت و هزينه ،ازنظر دقت در انجام سفارشهاي مشتري هم کامال
مطمئن است؛

زيرا از هنگام تماس تلفني مشتري با مركز تماس كارگزاري تا پايان تماس و
ارائه سفارش ،كليه سفارشهايي كه مشتري بهصورت تلفني وارد سامانه كرده
است به همراه زمان دقيق ارائه سفارشها ،در سامانه ضبط و نگهداري شده و
بهطور كامل توسط كارگزاري اجرا میشود،
بنابراين احتمال انجام سفارشي خارج ازآنچه مشتري درخواست كرده است ،به
حداقل ممكن رسيده و حتي در صورت بروز چنين مشكلي كه البته احتمال آن
بسيار اندك است ،موضوع بهراحتي قابلپیگیری و رسيدگـي خواهـد بود.

خب در اين قسمت ،دومين روش خریدوفروش اوراق بهادار در بورس ،يعني
روش ارائه سفارش بهصورت تلفني،
از طریق سامانه مركز تماس كارگزاريها را براي شما تشريح كرديم .در قسمت
بعد ،روش ارائه سفارش خریدوفروش ،بهصورت اينترنتي و معامالت آنالين
(برخط) را توضيح خواهيـم داد.

روش اينترنتي ازنظر عملكرد شبيه روش تلفني است .همانطور که
درروش تلفني ،سرمايهگذار از طریق تماس تلفني با سامانه مرکز
تماس کارگزاري،
سفارش خريد يا فروش خود را به کارگزار ارائه کرده و کارگزار ،پس از
دريافت سفارش مذکور ،آن را وارد سامانه معامالت بورس ميکند،
درروش اينترنتـي هم مشتري پس از دريافت رمز عبور از شرکت
کارگزاري،
به سايت اينترنتي کارگزار مراجعه کرده و با تکميل فرمهاي درخواست
خريد يا فروش بهصورت اينترنتي ،سفارش خود را در سامانه کارگزار
ثبت ميکند.
ما قصد نداريم درباره روش خریدوفروش اوراق بهادار بهصورت
اينترنتي خيلي صحبت کنيم؛ چون با توجه به راهاندازي سامانه
معامالت برخط (آنالين) سهام در بورس ،امروزه ديگر از روش ارائه
سفارش اينترنتي چنـدان استفاده نميشود.

همانطور که بهخوبي مشخص است ،در هر سه روشي که تاکنون
توضيح دادهايم ،يعني روش مراجعه حضوري به کارگزار ،ارائه سفارش
بهصورت تلفني و يا ارائه سفارش بهصورت اينترنتي ،يک نکته مشترک
وجود دارد و آنهم اين است که در هر سه روش ،مشتري ،سفارش
خود را به شرکت کارگزاري داده و اين،

کارگزار است که درخواست مشتري را وارد سامانه معامالت ميکند.
بنابراين ،مشتري مستقیما اقدام به خريد يا فروش اوراق بهادار
نميکند.

اما روش چهارم ،يعني معامالت برخط (آنالين) که قصد داريم در ادامه،
درباره آن صحبت کنيم ،اين امکان را براي سرمايهگذار فراهم ميکند
که خود ،مستقیما درخواستهاي خريد يا فروش سهام را بدون واسطه
کارگـزار ،وارد سامانه معامالت بورس نمايد.

اما روش معامالت برخط ،چيست و چه مزايايـي دارد؟

معامالت برخط (آنالین) سهام:

همانطور که گفتيم ،مهمترین تفاوت روش خریدوفروش برخط سهام
با ساير روشها ،اين است که به سرمايهگذار اجازه ميدهد مستقیما و
بدون واسطه کارگزار ،اقدام به خریدوفروش سهام نمايد.

جذابيت معامالت برخط براي سرمايهگذاران به حدي زياد بوده است که
باوجود گذشت تنها حدود چند سال از راهاندازي اين سامانه در بورس
ايران ،هماکنون تعداد زيادي از سهامداران از روش برخط ،براي
خریدوفروش سهام استفاده ميکنند.

اما چرا روش معامالت آناليـن تا اين اندازه براي سرمايهگـذاران
جذابيت دارد:

-1سرعت عمل در خریدوفروش :يکي از نکات مهم سرمايهگذاري در
بورس ،سرعت عمل در تصميمگيري بر اساس اطالعات است؛ به اين
معنا که بهمحض دريافت اطالعات معتبر در خصوص يک سهم،
سرمايهگذار بايد در کمترين زمان ،نسبت به خريد يا فروش آن سهم
تصميمگيري نمايد .چهبسا چند دقيقه و حتي ثانيه تأخير در خريد يا
فروش يک سهم ،باعث شود تا سرمايهگذار مجبور شود سهم موردنظر

خود را باقیمت باالتري خريداري کرده و يا سهمي را که در اختيار دارد،
باقیمت کمتري ،بفروشد.
طبیعتا در روشهای سنتي که درخواست خريد يا فروش ،از طریق
کارگزار انجام میشود ،زمان بيشتري طول خواهد کشيد تا کارگزار،
درخواست را وارد سامانه معامالت نمايد ،درحالیکه درروش برخط
(آنالين) ،سرمايهگذار ميتواند تنها با در اختيار داشتن يک رايانه
متصل به اينترنت،
در کسري از ثانيه نسبت به خريد يا فروش سهم موردنظـر خود ،اقدام
نمايد.

-2حذف محدوديت زماني و مکاني در سرمايهگذاري :با استفاده از
سامانه معامالت برخط سهام ،سرمايهگذار ميتواند تنها با در اختيار
داشتن يک رايانه متصل به اينترنت ،حتي از منزل و محل کار خود
مستقیما اقدام به خریدوفروش سهام نمايد.
بنابراين ،مشکالت موجود درروش مراجعه حضوري اعم از محدوديت
دسترسي به کارگزاران بورس ،ترافيک ،آلودگي هوا ،صرف وقت و
زمان بسيار زياد و ...در اين روش وجود ندارد و سرمايهگذار ،حتي از
دورترين نقاط کشور و يا کشورهاي ديگر ميتواند در بورس
سرمايهگذاري کند.

-3کاهش اختالفات احتمالي بين مشتري و کارگزاري :در برخي موارد،
مشاهده میشود که بين مشتري و کارگزار ،اختالف ايجاد میشود،
بهعنوانمثال ،مشتري ميگويد که کارگزار درخواست وي را بهموقع
وارد سامانه معامالت نکرده
و لذا ،به خاطر اين تأخير ،متحمل زيان شده است ،درحالیکه کارگزار،
چنين ادعايـي را قبول ندارد.
درست است كه اين موارد بسيار اندك است ولي با استفاده از روش
معامالت برخط ،اینگونه اختالفات بين کارگزاري و مشتري از بين
ميرود،
زيرا مشتري ،خود مستقیما درخواست خريد يا فروش خود سهام را
وارد سامانه معامالت ميکند و شرکت کارگزاري ،در ثبت اين
درخواست دخيل نيست.

-4استقالل کامل در تصميمگيري سرمايهگذار :در روشهای سنتي،
چون سفارشهاي مشتريان توسط معاملهگران شاغل در شرکت
کارگزاري وارد سامانه معامالت میشود،

اين احتمال وجود دارد که در مواردي هرچند بسيار محدود ،برخي
خطاهاي انساني در کيفيت ثبت درخواست مشتريان در سامانه
معامالت صورت گرفته و يا معاملهگران در تصميم سرمايهگذار براي
خريد يا فروش سهم اثرگذار باشند،
درحالیکه درروش معامالت برخط ،اين تنها خود سرمايهگذار است که
درباره خريد يا فروش سهم تصميم ميگيرد
و هيچ شخص ثالثي در اين موضوع دخيل نيست ،بنابراين ،استقالل
فرد تصمیمگیر بهطور کامل رعايت خواهد شد.

-5نقلوانتقال وجوه الزم براي سرمايهگذاري ،بهصورت الکترونيک:
درروش معامالت برخط سهام ،در کمترين زمان ممکن پسازانجام
معامله ،مبلغ موردنياز براي خريد سهام به همراه کارمزد مربوط
بهصورت خودکار از حساب بانکي الکترونيكي مشتري کسر شده و
همچنين ،وجوه حاصل از فروش سهام ،پس از کسر کارمزدهاي
مربوط ،بهحساب فرد واريز میشود؛
بنابراين براي دريافت و پرداخت وجه ،نيازي به مراجعه حضوري به
بانک نيست و مشتري ،در هرلحظه از زمان ميتواند آخرين وضعيت
گردش مالي و موجودي حساب خود را کنترل کند.

عالوه بر همه آنچه بهعنوان مزاياي روش معامالت برخط (آنالين) براي
سرمايهگذاران ذکر شد،
اين روش يک مزيت بسيار مهم نيز براي بازار سرمايه دارد و آن اينکه
به علت تسهيل فرآيند سرمايهگذاري در بورس ،به رشد و توسعه مداوم
بازار سرمايه و فراگيرشدن اين بازار در بين قشرهاي مختلف جامعه،
بسيار کمک ميکند.

اصطالحات رایج در بورس:
در اين قسمت ،قصد داريم برخي از اصطالحات متداول در بازار سهام
را که تاکنون بارها شنيدهايد ،براي شما تشريـح کنيم

نماد ...

نماد ،درواقع نام اختصاري شرکتهای پذیرفتهشده در بورس است.
براي مثال ،نماد شرکت پتروشيمي خارک در بورس ،شخارک (به کسر
ش) است.
حرف اول نماد ،برگرفته از صنعتي است که شرکت در آن قرار دارد و
بخش دوم نماد ،درواقع خالصه نام شرکت است؛ مثال در نماد شخارک،
حرف ش بيانگر صنعت شيميايي و
کلمه خارک ،مخفف عبارت پتروشيمي خارک است.
فعاالن بورس ،عمدتا بجاي استفاده از نام کامل شرکتها ،نماد آنها
را بکار میبرند.

توقف نماد

...

گاهش اوقات ،معامالت سهام برخي شرکتها در بورس بهصورت
موقتي ،متوقف میشود .در اين حالت ،اصطالحا میگویند نماد شرکت
متوقفشده است.
عمدتا بورس زماني نماد يک شرکت را متوقف میکند که رويدادي
حائز اهميت در خصوص آن شرکت اتفاق افتاده باشد ،بهنحویکه اين
رويداد بتواند موجب افزايش يا کاهش بیشازاندازه قيمت سهام
شرکت شود.
براي مثال ،قبل از برگزاري مجامع ساليانه شرکت ،نماد آن شرکت
متوقف میشود ،زيرا در مجمع ساليانه ،سود سهامداران مشخص
خواهد شد و اين موضوع ،میتواند بر قيمت سهم بعد از مجمع ،تأثير
زيادي داشته باشد.
طبیعتا توقف نماد در اینگونه موارد ،به سرمایهگذاران اجازه میدهد
تا پسازانتشار اطالعات کامل و شفاف شدن وضعيت شرکت ،در شرايط
يکسان و عادالنـه ،در خصوص خريد ،فروش و يا نگهداري آن سهم
تصمیمگیری کنند.

مجمع

...

به گردهمايي سهامداران و مديران شرکت که بهمنظور تصمیمگیری در
خصوص مسائل مهم شرکت برگزار میشود ،مجمـع گفته میشود.
سهامداران شرکت ،متناسب با ميزان سهم خود ،در مجامع حق رأي
دارنـد.
هیئتمدیره شرکت موظف است حداقل  10روز قبل از برگزاري مجمع،
آگهي برگزاري مجمع را در روزنامه کثيراالنتشاري که بهعنوان روزنامه
رسمي شرکت انتخابشده است ،منتشر کند تا سهامداران از اين
موضوع مطلع شوند.

مجامع شرکتها به دودسته تقسيم میشوند:
 -1مجمع عادي ساليانه
 -2مجمع فوقالعاده

 -1مجمع عادي ساليانه:
هیئتمدیره شرکت موظف است هرسال یکبار ،سهامداران شرکت را
دعوت کرده و گزارش عملکرد ساليانه خود را به سهامداران ارائه نمايد.
به اين گردهمايي ،مجمع عمومي ساليانه گفته میشود.
در مجمع عمومي ساليانه ،همچنين در خصوص موارد مهمي مانند
ميزان سود تقسيمي به سهامداران و انتخاب اعضاي هیئتمدیره،
رأیگیری میشود.

 -2مجمع فوقالعاده:
بهجز مجمع ساليانـه ،هر مجمع ديگري که توسط شرکت برگزار شود،
مجمع فوقالعاده نام دارد .در مجامع فوقالعاده عمدتا در خصوص
مواردي مانند افزايش سرمايه شرکت ،تغيير نشاني و نام شرکت و...
تصمیمگیری میشود.

سال مالـي

...

منظور از سال مالي ،دوره یکسالهای است که مبناي محاسبه سود و
زيان و ساير گزارشهای مالي شرکت میباشد.
سال مالي در بسياري از شرکتها ،از ابتداي فروردين تا پايان اسفند
است ،اما برخي از شرکتها ،بر اساس نوع فعاليت خود ،سال مالي
خود را زمان ديگري ،مثال از ابتداي مهر تا پايان شهريور سال بعد،
تعيين میکنند.
در پايان سال مالي ،مجمع ساليانه شرکت برگزار و عملکرد
هیئتمدیره در طول سال مالـي ،مورد ارزيابي سهامداران قرار
میگیرد.
هیئتمدیره شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت  4ماه پس از پايان
سال مالي شرکت ،مجمع عادي ساليانـه را برگزار کند.

صورت سود و زیان

...

حتما به خاطر داريد که گفتيم يکي از مهمترین معيـارها براي انتخاب
سهام يک شرکت ،ميزان سودآوري آن شرکت است.
طبیعتا هراندازه ميزان سودآوري يک شرکت در مقايسه باقیمت سهام
آن شرکت در بورس ،بيشتر باشد ،میتواند يکي از نشانههای ارزنده
بودن سهم باشد.
اما چگونه میشود از ميزان سودآوري يک شرکت مطلع شد؟ صورت
سود و زيان ،بهخوبی بيانگر ميزان سود يک شرکت در پايان سال مالي
است.
شرکتها موظفاند در پايان سال مالي ،صورت سود و زيان خود را
منتشر و از اين طريق ،ميزان سودآوري خود را به سهامداران اطالع
دهند.
در صورت سود و زيان ،مواردي مانند ميزان فروش شرکتها ،ميزان
هزینههای آنها و ساير اطالعات بااهمیت مربوط به عملکرد شرکت
قابلمشاهده است.
سهامداران براي مشاهده صورت سود و زيان شرکتها ،میتوانند به
پايگاه اينترنتي ( www.codal.irخوانده شود کدال نقطه آی آر) مراجعه
کنند.

ترازنامه

...

در بيان عوامل تعیینکننده در قيمت سهام ،توضيح داديم که
سرمایهگذاران بايد عالوه بر سودآوري شرکت ،به ميزان داراييها و
بدهيهاي شرکت نيز توجه داشته باشند.
طبیعتا براي يک سرمایهگذار مهم است که بداند شرکتي که قصد دارد
در آن سرمايهگذاري کند ،چه ميزان دارايي ،اعم از پول نقد ،ملک،
ماشينآالت و ...دارد.
ميزان بدهيها و تعهدات شرکت به بانکها ،تأمينکنندگان مواد اوليه
و ...چقدر است؟ و درمجموع ،آنچه بهعنوان سرمايه سهامداران شرکت
يا اصطالحا ،حقوق صاحبان سهام ،پس از کسر بدهيهاي شرکت از
داراييهاي آن باقي ميماند ،چقدر است؟
همه اين اطالعات ،از طريق مطالعه ترازنامه شرکت قابلمشاهده است.
درواقع ،ترازنامه که همانند صورت سود و زيان ،در پايان دوره مالي
شرکت براي اطالع سهامداران منتشر میشود،
همانند يک تصوير واضح و شفاف ،وضعيت شرکت را ازنظر ميزان
داراييها ،بدهيها و حقوق صاحبان سهام نشان ميدهد.
سرمايهگذاران براي مشاهده ترازنامه شرکتها نيز همانند صورت سود
و زيان ،ميتوانند به پايگاه اينترنتي  www.codal.irمراجعه کنند.

سود هر سهـم ()EPS

...

اگر کل سودي را که شرکت در پايان سال مالي خود ،به دست میآورد،
بر تعداد سهام منتشرشده توسط شرکت تقسيم کنيم ،عدد حاصل
بيانگر سود هر سهم است.
براي مثال ،اگر بر اساس اطالعات مندرج در صورت سود و زيان ،کل
سود خالص شرکت در پايان سال مالي  500ميليون تومان و تعداد
سهام شرکت هم یکمیلیون سهم باشد ،سود هر سهم  500تومان
خواهد بود:
500000000 ÷ 1000000=500

سود تقسیمي هر سهـم ()DPS

...

اگر به خاطر داشته باشيد ،گفتيم که شرکتها ،لزوما همه سودي را که
در پايان سال مالي به دست میآورند ،بين سهامداران توزيع نمیکنند
و بخشي از آن را براي اجراي برنامههای توسعه آی شرکت ،نگه
میدارند .ميزان سودي که به ازاي هر سهـم ،بين سهامداران توزيع
میشود ،سود تقسيمي هر سهم يا اصطالحا  DPSمیگویند .اگر در
مثال قبل ،شرکت به ازاي هر سهم 300 ،تومان از  500تومان سود را
توزيع کند DPS ،شرکت  300تومان خواهد بود .تصمیمگیری در
خصوص ميزان تقسيم سود ،در مجمع عادي ساليانه و با رأیگیری از
سهامداران انجام میشود .پس از تصويب مبلغ سود تقسيمي ،شرکت
موظف است حداکثر ظرف مدت  8ماه ،اين مبلغ را به سهامداران
بپردازد .البته معموال شرکتها سود سهامداران خرد را زودتر از اين
موعد ،پرداخت میکنند .منظور از سهامداران خرد ،سهامداراني است
که در مقايسه با سهامداران عمده ،تعداد کمي از سهام شرکت را در
اختیاردارند .سود تقسيمي هر سهم ،به افرادي تعلق میگیرد که در
زمان برگزاري مجمع شرکت ،سهام آن شرکت را در اختيار داشته
باشنـد .الزم به ذکر است که شرکتها ،سياستهاي متفاوتي در
خصوص تقسيم سود دارند ،برخي ترجيح ميدهند بيشتر سود سهام
رابین سهامداران تقسيم کنند ،اما برخي ديگر درصد کمي از سود را
تقسيم کرده و بخش عمده آن را به تأمين نقدينگي موردنیاز براي
انجام طرحهاي توسعهاي ،اختصاص ميدهند .سرمايهگذاران بايد
هنگام انتخاب سهام ،به سياست شرکت در توزيع سود توجه داشته

باشند ،براي مثال ،افرادي که دريافت سود مستمر براي آنها مطلوبيت
دارد ،ترجيح ميدهند سهام شرکتهايي را بخرند که سود تقسيمي
آنها بيشتر است ،اما افرادي که ديد بلندمدتتري دارند ،بيشتر به
سراغ شرکتهايي ميروند که بجاي درصد تقسيم سود زياد ،بخش
عمده سود ساليانه را صرف توسعه فعاليتهاي شرکت ميکنند.

تعدیل سـود

...

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس موظفاند بهصورت مستمر و در
دورههای سهماهه (کنترل شود) ،عملکرد واقعي خود را بررسي کرده و
ضمن مقايسه عملکرد واقعي با بودجه پیشبینیشده ،پیشبینی جديد
خود از ميزان سودآوري شرکت را بر اساس عملکرد واقعي به بازار
منعکس کنند .بهعنوانمثال ،شرکت الف پیشبینی کرده است که در
پايان سال مالي  100 ،1392تومان سود به ازاي هر سهم به دست آورد؛
اما پس از گذشت سه ماه از فعاليت شرکت و با بررسي عملکرد اين سه
ماه ،پیشبینی خود را تغيير داده و از  100تومان به  110تومان افزايش
میدهد .همين شرکت ممکن است پس از بررسي عملکرد ششماهه
خود ،به اين نتيجه برسد که سود  110توماني قابل تحقق نيست و
پیشبینی سود شرکت ،بايد به  95تومان کاهش يابد.

تغييرات اینچنینی در سود پیشبینیشده را اصطالحا تعديل سود
میگویند .سرمایهگذاران باید همواره در تصمیمگیریهای خود ،به
تعديل سود سهام توجه داشته باشند.

صف خرید و صف فروش

...

وقتي حجم تقاضا براي يک سهم در بورس ،از حجم عرضه آن سهم
بيشتر باشد ،براي آن سهم صف خريد تشکيل میشود.
تشکيل صف خريد براي يک سهم نشاندهنده اقبال سرمایهگذاران به
آن سهم است.

در نقطه مقابل،
وقتي حجم عرضـه يک سهم در بورس ،بيشتر از حجم تقاضا براي آن
سهم باشد ،براي سهم مذکور صف فروش شکل میگیرد.

تشکيل صف فروش براي يک سهم ،میتواند حاکي از بیرغبتی
سرمایهگذاران به آن سهـم است.
البته ذکر اين نکته ضروري است که هراندازه ميزان نقد شوندگی در
يک بورس بيشتر باشد ،از حجم صفهای خریدوفروش سهام در آن
بورس کاسته خواهد شد،
زيرا در همه شرايط اعم از افزايش و کاهش قيمت سهام ،همواره
متقاضي براي سهام وجـود دارد و اين ،يعني روان بودن فرايند
معامالت در بورس و قابليت نقد شوندگی باال.

در بورس ايران نيز در سالهای اخير ،ميزان نقد شوندگی بازار
افزايش و از حجم صفهاي خریدوفروش تا حد زيـادي کاسته شده
است.
نکته جالب و البته مهم درباره صف خریدوفروش اين است که با توجه
به تأثير لحظهاي و بسيار سريع اطالعات بر ميزان عرضه و تقاضاي
سهام در بورس،
معموال بالفاصله پسازانتشار يک اطالعات حائز اهميت در خصوص
سهام ،صف خريد يا فروش براي آن سهم تشکيل میشود،

بنابراين سرعت عمل سرمايهگذاران در تصميمگيري براي
خریدوفروش يک سهم در موفقيت آنها براي سرمايهگذاري بسيار
حائز اهميت است.

براي مثال ،انتشار خبري در خصوص آزادسازي نرخ سيمان ،ميتواند
موجب انتظار سرمايهگذاران براي افراد درآمد و سودآوري شرکتهای
سيماني و درنتیجه ،افزايش تقاضاي آنها براي خريد سهام شود و
همين امر ،در فاصله کوتاهي ،تشکيل صف خريد و افزايش قيمت
سهام شرکتهای سيماني را به دنبال خواهد داشت،

بنابراين سرمایهگذاراني که زودتر از ديگران براي خريد اين سهم اقدام
کنند ،طبیعتا بيشتر از ديگران سود به دست خواهند آورد.

دامنه نوسان

...

منظور از دامنه نوسان ،حداکثر افزايش يا کاهشي است که قيمت
سهام شرکت ،در يک روز میتواند داشته باشد.
در حال حاضر ،دامنه نوسان قيمت سهام در بورس تهران 5 ،درصد و
دامنه نوسان قيمت سهام در فرا بورس 5 ،درصد است (کنترل شود) ،به
اين معنا که مثال اگر قيمت سهم الف در بورس تهران،
در ابتداي روز  200تومان باشد ،قيمت اين سهم در پايان ساعت
معامالت حداکثر میتواند  10تومان افزايش و يا  10تومان کاهش
داشته باشد (.)200*0.05=10
دامنه نوسان با اين هدف تعیینشده است که در مواقع بحراني يا در
مواردي که بازار ،تحت تأثير رفتارهاي هيجانـي برخي سهامداران،
بهویژه سهامداران خرد قرار دارد ،از بروز نوسانات شديد در قيمت
سهام و درنتیجه ،ضرر و زيـان هنگفت سهامداران جلوگيري شـود.

البته شرکتهایي که نماد آنها مدتـي متوقفشده است ،پس از
بازگشايـي نماد مشمول دامنه نوسان نمیشوند ،زيـرا اطالعات
بااهمیتي که نماد شرکت به خاطـر آن متوقفشده است،
ممکن است تأثيري ،بيش از دامنه نوسان تعیینشده بر قيمت سهم
داشته باشد و طبيعي است که بر اساس سازوکار حراج،

بايد اجازه داده شود تا اطالعات ،تأثير واقعي خود را بر ميزان عرضه و
تقاضا و درنتیجه قيمت سهام بگذارد ،هرچند اين تأثيـر بيشتـر از
دامنه مجـاز نوسـان روزانه باشد.

حجممبنا

...

حجممبنا ،حداقل تعداد سهام يک شرکت است که بايد در طول روز،
معامله شود تا قيمت آن سهم ،بتوانـد بر اساس سقف دامنه نوسان،
افزايش يا کاهش يابد.
بنابراين ،درصورتیکه تعداد سهام معاملهشده يک شرکت در طول روز،
کمتر از حجممبنا باشد ،به همان نسبت درصد نوسان قيمت آن سهم
نيز کاهش خواهد يافت.
هدف از تعيين حجممبنا ،اين است که سرمایهگذاران اطمينان داشته
باشند نوسانات قيمت سهام،
درنتیجه خریدوفروش تعداد مشخص و قابلتوجهي سهام صورت
گرفته است ،چراکه در غير این صورت ،معامله حتـي چند عدد سهم
يک شرکت،
میتواند قيمت سهام اين شرکت در بورس را تحت تأثير قرار داده و
منجر به ايجاد قیمتهای غيرواقعي و کاذب در بورس شود.

قیمت پایاني سهـم

...

قيمت پايانـي سهام يک شرکت ،درواقع ميانگين قيمتهايي است که
آن سهم در طول روز ،بر اساس آن قيمتها مورد دادوستد قرارگرفته
است.
البته سامانه معامالتي بورس پس از محاسبه ميانگين قيمت سهم در
طول روز ،بهصورت خودکار بررسي ميکند که این ميزان معامالت
سهم نيز بهاندازه حجممبنا بوده است يا خير؟
طبیعتا اگر حجم معامالت سهم حداقل بهاندازه حجممبنا بوده باشد،
ميانگين محاسبهشده ،بهعنوان قيمت پاياني سهم در سامانه معامالت
ثبت خواهد شد ،اما اگر حجم معامالت سهم از حجممبنا کمتر باشد،
به همان نسبت از ميزان افزايش يا کاهش قيمت سهم هم کاسته شده
و قيمت پاياني ،بر اين اساس محاسبه و در سامانه معامالت ثبت
میشود.

بهعنوانمثال ،فرض کنيد قيمت سهم الف در ابتداي روز شنبه200 ،
تومان و ميانگين قيمت معامالت اين سهم در طول روز شنبه نيز 206
تومان باشد.

بنابراين ،ميانگين قيمت سهم در پايان روز شنبه ،در مقايسه با ابتداي
روز 6 ،تومان ،يعني  3درصد رشد داشته است.
حال اگر تعداد سهام معاملهشده شده شرکت الف در طول روز شنبه،
برابر با حجممبنا باشد ،قيمت پاياني سهم در روز شنبه ،همان 206
تومان خواهد بود ،اما اگر تعداد سهام معاملهشده شرکت الف ،تنها
معادل نصف حجممبناي تعیینشده براي اين سهم باشد،
طبیعتا ميزان افزايش سهم نيز از  6تومان ،به  3تومان کاهشیافته و
قيمت پاياني سهم در روز شنبه 203 ،تومان تعيين خواهد شد.
الزم به ذکر است که قيمت پاياني سهم در يک روز ،بهعنوان قيمت پايه
آن سهم در ابتداي روز بعد ،در سامانه معامالت بورس در نظر گرفته
میشود.

سهمی که در کمتر
ازدوماه تقریبا ً
چهار برابر شد:
در  1397/5/30قیمت سهم  167تومان:

روند افزایش قیمت در شهریور:

و رسیدن به قیمت  735تومان از قیمت  167تومان در  45روز!

در  44روز یه خونه تبدیلشده بود به تقریبا چهارتا خونه!
(آخه مگه میشه؟)
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