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Warren Buffet:
 سرمایه گذاري روي خودتان بهترین
کاري است که میتوانید انجام دهید.
 تواناییهاي شما چیزیست که

نمیتواند از شما گرفته شود.
 شما میتوانید هرکاري را انجام
دهید اما اگر تواناییتان را گسترش

دهید ،یک دارایی فوق العاده ارزشمند
خواهید داشت که دهها برابر به سوي
شما باز میگردد.
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تعریف بورس
 بورس کلمهای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه کیف پول میباشد .برای شناخت بورس و آشنایی بیشتر با آن بهتر است از "بازار" و
تعریف آن شروع کنیم.
 بازار مکانی است که در آن خرید و فروش صورت میگیرد؛ و سادهتر این است که بگوییم هرگاه شرایطی فراهم شود که بین خریدار و فروشنده

رابطه برقرار شود و معاملهای صورت پذیرد بازار تشکیل شده است.
 بـورس نیز یکی از این بـازارهـا اسـت .امـروزه ،بـازارهـا دیگر محـدود بـه یک مکان خـاص نمیشـونـد و میتـوانـند در قـالـب یک شـبکه
ارتـباطی مـانـند اینترنـت تشکیل شـونـد .مـفهوم بـورس در اذهـان عـمومی اشـاره بـه بـازاري دارد که در آن خـریداران و فـروشـندگـان اوراق

بـهادار مـانـند سهام گرد هم آمده و به معامالت دارایی هاي خود اقدام میکنند.
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تعریف بورس

 در بـازار سـهام بـورس نـزدیک بـه 700شـرکت کوچک و بـزرگ وجـود دارنـد که تـعداد زیادي از آنهـا سـهامشـان مـعامـله میشـود .بـا تـوجـه

بـه اینکه نـزدیک بــه 30درصـد تـولید نـاخـالـص داخـلی کشور  GDPاز طــریق شـرکتهـاي حـاضـر در این بـازار ایجاد میشـود ،بـنابـراین
شـرکتهـاي حـاضـر در بـورس اثـرگـذاري بـاالیی در اقـتصاد کالن دارنـد و تغییرات شـاخـص بـورس به صورت پیوسته مورد رصد فعاالن
اقتصادي قرار میگیرد.
 از این رو ،بــورس را آینه تــمام نــمایی از اقــتصاد مینــامــند .زیرا کوچکترین تغییر در وضعیت اقتصادي ،اثر خود را بر بورس میگذارد.
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تعریف بورس
 در بـازارهـا دارایی هـاي مختلفی مـعامـله و مـورد خـرید وفـروش قـرار میگیرد .در یک طـبقه بـندي کلی ،دو نـوع دارایی عـمده وجـود دارد:

 دارایی مـالی
 دارایی واقعی
بـراي درك بهـتر این مـفهوم بـورس ،بهـتراست ابتدا درباره این دو نوع دارایی توضیح دهیم:
داراییهای واقعی همان داراییهای فیزیکی هستند مثل زمین ،ساختمان و انواع کاال مانند ماشین ،لوازم خانگی و  ....اما داراییهای مالی داراییهای
کاغذی و بهتر بگوییم اسنادی هستند ،مثل سهام و اوراق مشارکت .به عنوان مثال دارنده سهام شرکت به نسبت سهام خود در دارایی ها و منافع
شرکت مذکور سهیم میشود یا دارنده اوراق مشارکت به واسطه مشارکت در پروژه ای که اوراق مذکوربرای تامین مالی آن پروژه منتشر شده سود
بدست می آورد.
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انواع بورس
 بورس کاال
بـازاري که در آن خـرید و فـروش کاالهـاي معین صـورت میگیرد و بـه طـور مـنظم و دائـم فـعال اسـت بـورس کاال نـام دارد .در بـورس کاال
مـعموالا مـواد خـام و مـواد اولیه مـورد مـعامـله قـرار میگیرد.هـر بـورس کاالیی را بـا نـام هـمان کاالیی که مـورد مـعامـله قـرار میگیرد نـام گـذاري
میکنند .مـثالا بورس نفت و بورس گندم.
 بورس ارز
در بـورس ارز ،هـمان طـور که از نـام آن مـشخص اسـت ،کار خـرید و فـروش پـولهـاي خـارجی انـجام میگیرد .این بـورس در کشور ما فعال
نیست اما در کشورهاي پیشرفته فعالیت چشمگیري دارد.
 بورس اوراق بهادار
در بـورس اوراق بـهادار داراییهـاي مـالی از قبیل سـهام ،اوراق مـشارکت و… مـورد مـعامـله قـرارمیگیرد .در ایران ،بـه بـازار خـرید و فـروش
اوراق بـهادار که بـه طـور رسمی و دائمی در محـل معینی تشکیل میشود “بورس اوراق بهادار” میگویند.
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باورهاي نادرست سرمایه گذاري در بورس ایران
 سرمایه گذاري در بورس،قمار است.
 بورس ایران قابل تحلیل نیست.
 می توان بدون آموزش در بورس موفق شد.
 ریسک سرمایه گذاري در بورس ایران باال است.
 براي سود کردن در بورس حتما باید رانت اطالعاتی داشته باشیم.

 همواره حقوقی ها سرمایه حقیقی ها را در بورس می بلعند.
 بعدا شروع می کنم.
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مهمترین مزایاي بورس براي سرمایه گذاران

 کسب درامد
یکی از مـهمترین اهـداف هـر فـرد در سـرمـایه گـذاري کسب درآمـد و سـوداز بـورس اسـت .سـرمـایه گـذاري در بـورس اگـر هـمراه بـا هـوش
مـالی و بـه صورت صحیح و آگاهانه باشد ،از دوطریق این هدف را تأمین میکند:
 oیکی دریافــت ســود نــقدي (.)DPS
 oافــزایش قیمت ســهام.
روش دوم در عـرضـه اولیه سـهام بیشترمشهود است.
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مهمترین مزایاي بورس براي سرمایه گذاران
 امنیت و شفافیت در سرمایه گذاري
اگـر بـه شـما بـگویند بـا سـرمـایه گـذاري در کاري یا داراییاي میتـوانید سـرمـایه خـود را در یکسـال چـند بـرابـر کنید ولی شـما از جـزئیات و
کیفیت این سـرمـایه گـذاري مـطلع نـباشید ،مـثال نـدانید قـرار اسـت پـول خـود را در چـه کاري سـرمـایه گـذاري کنید؟ آیا این کار قـانـونی اسـت یا
خیر؟اصـال سـرمـایه گـذاري شـما بـاز خـواهـد گشـت یا امکان کالهـبرداري در آن وجـود دارد؟ و هـزاران امـا و اگـر دیگر که طبیعتا ا پـاسـخ شـما
بـه این نـوع سـرمـایه گـذاري منفی اسـت.
 oیکی از مـهمترین مـزایاي سـرمـایه گـذاري دربـورس ،امنیت در سـرمـایه گـذاري و بـرخـورداري از حـمایت قـانـون ومـقررات اسـت.
 oضمنا شرکت ها موظفند کلیه اطالعات حـائـز اهمیت خـود اعـم از اطـالعـات مـالی وبرنامه های آتی را به بورس و سرمایه گذاران اعالم کنند.
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مهمترین مزایاي بورس براي سرمایه گذاران
 حفظ سرمایه در مقابل تورم

 oارزش پـول در طـول زمـان خـود بـه خـود کاهـش می یابـد و بـا تـوجـه بـه تـورم مـوجـود در جـامـعه در صـورتی که افـراد پـس انـدازهـاي
خـود را در جـاي مـناسـبی سرمایه گذاري نکنند ارزش آن کاسته خواهد شد.
 oامـا سـرمـایه گـذاري در بـورس چـگونـه بـه حـفظ ارزش پـول در مـقابـل تـورم کمک میکند؟ در پـاسـخ بـاید گـفت افـراد بـا خـرید سـهام یک
شـرکت در واقـع بـه نسـبت سهمی که خـریداري کرده انـد ،در مـنافـع این شـرکت یعنی داراییهـاي شـرکت وهمچنین سود و زیان آن سهیم
میشوند.
 oطبیعتا ا در طـول زمـان ،اوالا ارزش داراییهـاي شـرکت مـتناسـب بـا تـورم افـزایش مییابـد و ثـانیاا ،شـرکت در اثـر فـعالیتهـاي اقـتصادي که انـجام
میدهـد سـود قـابـل قـبولی بـه دسـت می آورد .در نتیجه افـرادي که اقـدام بـه خـرید سـهام شـرکت میکنند میتـوانـند سـرمـایه خـود را در مـقابـل
تـورم حـفظ کنند .الـبته بـه صـورت آگاهانه و همراه با آموزش بورس باید خرید و فروش سهام صورت پذیرد.
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مهمترین مزایاي بورس براي سرمایه گذاران

 قابلیت نقد شوندگی خوب

یکی از ویژگیهـاي یک دارایی خـوب ،این اسـت که قـابلیت نـقد شـونـدگی بـاالیی داشـته بـاشـد؛ یعنی بـتوان آن را سـریع بـه پـول نـقد تـبدیل کرد.
همین ویژگی از مـهمترین مـزیت هـایی اسـت که بـورس را از بـازارهـاي دیگر بـه خـصوص مسکن جـدا کرده اسـت و افـراد زیادي را جـذب خـود
کرده است.
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مهمترین مزایاي بورس براي سرمایه گذاران
 سرمایه اولیه بسیار کم
شـما بـا اولین صـد هـزار تـومـان خـود می تـوانید سـرمـایه گـذاري را در بـورس آغـاز کنید  .یکی از قـوانین بـورس حـداقـل میزان خـرید هـر سـهم
اسـت که 500هـزار تـومـان می بـاشـد.خیلی از افـرادي که تـاکنون وارد بـورس نشـده انـد فکر می کنند که شـروع سـرمـایه گـذاري در بـورس

نیازمـند سـرمـایه ي زیادي اسـت در حـالی که مـطابـق بـا این قـانـون این گـونـه نیست.بـراي شـروع سـرمـایه گـذاري در هـر بـازار دیگري ،بـه
سـرمـایه ي زیادي نیاز دارید وهمین مـوضـوع بـاعـث می شـود که نـتوانید وارد آن بـازارهـا شـوید امـا بـورس از این نظر کامال متفاوت و آسان
ترین و بهترین بازار براي فعالیت است.تــنها چیزي که نیاز دارید دریافــت کد بــورسی بــراي انــجام معامالت و آموزش مقدماتی و پیشرفته است.
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مهمترین مزایاي بورس براي سرمایه گذاران
 هزینه اشتباهات در بورس بسیار پایین است
 oفـارغ از بـحث خـطا کردن هـزینه ي خـطا بسیار مـهم و کلیدي اسـت.هـر چـقدر هـزینه ي اشـتباه هـاي افـراد بیشتر بـاشـد فـعالیت در آن حـوزه
سـخت و محـدود تـر می شـود.
 oدر بـازار بـورس هـزینه ي خـطا بـراي افـراد تـازه کار بسیار پـایین اسـت.شـما در بـدتـرین حـالـت ممکن بخشی از 100هـزارتـومـان خـود را
از دسـت می دهید امـا می تـوانید از هـر اشـتباه درس هـاي بی شـماري بگیرید.
 oپـس هـر بـازاري که هـزینه ي خـطاي کمی داشـته بـاشـد بـراي افـراد جـامـعه با هر سطح از تحصیالت و سرمایه فرصت کم نظیري ایجاد میکند
که وارد آن بازار شوند.
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مهمترین مزایاي بورس براي سرمایه گذاران

 کسب همیشگی سـود بـر اسـاس تحـلیل و نـه بـر اسـاس رونـق یا رکود بازار
 oشـما در بـورس صـرفـا بـر اسـاس تحـلیل تکنیکال و انـتخاب شـرکت هـاي مـناسـب بـراي سـرمـایه گـذاري می تـوانید سـود کسب کنید و کسب
بـازده شما به دوران رونق و رکود وابسته نیست.
 oاگـر بـه دانـش مـالی و تحـلیل سـهام مسـلط شـوید عـمال بـرایتان فـرق نمی کند که در دوران رونق بازار قرار دارید و یا در دوران رکود بازار.
شما نسبت به میزان دانش تان سود کسب می کنید.
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مهمترین مزایاي بورس براي سرمایه گذاران
 محدود نبودن به زمان و مکان خاص
•

چقدر خوب می شد اگر می توانستیم محل کارمان را خودمان انتخاب کنیم.

•

چقدر خوب می شد اگر می توانستیم همکارانمان را خودمان انتخاب کنیم.

•

چقدر خوب می شد اگر می توانستیم ساعت کارمان را خودمان انتخاب کنیم.

•

چقدر خوب می شد اگر می توانستیم ابزار کارمان را خودمان انتخاب کنیم.

•

چـقدر خـوب می شـد اگـر می تـوانسـتیم مـطابـق بـا دانـش مان رشـد کنیم و همیشه بـراي رشـد انگیزه داشـتیم و افـراد حـسود در محـل کار
نمیتوانسـتند جـلوي رشدمان را بگیرند و ….

هـمه ي این چـقدر خـوب می شـد هـا عـمال بـا انـتخاب بـورس مـحقق می شود.
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سایت های مهم بورسی
 دسـترسی سـریع،رایگان و نـامحـدود بـه اطـالعـات مـالی شرکت ها با codal.ir
هـمه ي شـرکت هـاي فـعال در بـورس مـوظـفند اطـالعـات درسـت وتـایید شـده را بـراي سـهامـداران بـه سـامـانـه ي جـامـع اطـالع رسـانی
نـاشـران بـورسی بـه نـام کدال ()www.codal.irارسـال کنند.ازطـرفی هـمه ي فـعاالن بـازار،سـهامـدارن و سـایر ذینفعان دائـما در
وب سـایت هـا و یا اپلیکیشن هـاي ارتـباط مـجازي نظیر تـلگرام می تـوانـند بـه اطـالعـات منتشـر شـده در وب سـایت کدال دسـترسی
داشـته بـاشـند و بـه همین دلیل بـه راحتی می تـوانید بـه بـروزتـرین اطالعات مالی در مورد شرکت ها دست یابید.
 سایت TSETMC.ir
در این صفحه ،شما اطالعات کلی بازار بورس و فرابورس شامل اطالعات شاخصها ،نمادهای پربیننده و نمادهای موثر بر شاخصهای بورس و
فرابورس را مشاهده میکنید .اگر وقت چندانی برای بررسی سایت TSETMCندارید و صرفا ا میخواهید نمای کلی بازار را ببینید ،با مشاهده
تغییرات شاخص و ارزش بازار و نمادهای موثر در صفحه خانه به این اطالعات دست مییابید.
 تحلیل و رسم نمودار با rahavard365.com
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نماد شرکت هاي بورسی
عـبارتسـت از کد شـرکت هـا که بـراي سـهولـت شـناسـایی آنـها و دسـته بـندي شـان در بـورس مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد .نـماد یک شـرکت بـه

طـورمعمول از حرف اول گروه صنعتی آن به عالوه بخشی از نام شرکت تشکیل می شود.
 گـروه واسـطه گـري هـاي مـالی :شـرکتهاي سـرمـایه گـذاري ،شـرکتهاي چـند رشـته اي صنعتی و بـانکها در این گـروه قـرار دارنـد .حـرف

اخـتصاري آن « و » است مانند )وخارزم )شرکت سرمایه گذاري خوارزمی(-وغدیر ) شرکت سرمایه گذاري غدیر(-وبصادر ) بانک صادرات
گـروه شـرکتهاي سیمانی :حـرف اخـتصاري آن « س » اسـت .مـانـند ) سـفارس ) سیمان فـارس و خـوزسـتان(-سـتران ) سیمان تهـران -
(سشـرق (سیمان شرق.
 گـروه فـلزات :حـرف اخـتصاري آن « ف » اسـت .مـانـند )فـاراك ) مـاشین سـازي اراك (-فـلولـه) لـولـه و مـاشین سـازي ایران( -فـوالد )فـوالد
مـبارکه اصفهان.
آموزش مقدمات بورس و تحلیل تکنیکال با مهندس مهدی هژبری

09173220600

نماد شرکت هاي بورسی
 گـروه شـرکتهاي قـندي :حـرف اخـتصاري آن « ق » اسـت .مـانـند )قـپارس)قـند پـارس(-قـزوین )کارخـانـجات قـند قـزوین (-قشیر )قـند شیروان
قوچان و بجنورد.
 گـروه صـنایع شیمیایی و نـفت :شـرکتهاي پـاالیشگاهی و پـتروشیمی در این دسـته انـد .حـرف اخـتصاري آن« ش » اسـت .مـانـند )شـاراك(
پتروشیمی اراك(-شصفها )پتروشیمی اصفهان(-شاوان )پاالیش نفت الوان.
 گروه خودرویی :حرف اختصاري آن « خ » است .مانند) خودرو ) ایران خودرو (-خساپا ) سایپا (-خپارس ) پارس خودرو.
 صـنایع غـذایی بـه غیر از قـند و شکر :حـرف اخـتصاري آن «غ » اسـت .مـانـند )غبشهـر) صنعتی بهشهـر(-غـشان ) شیر پـاسـتوریزه پـگاه
خراسان(-غپینو) پارس مینو.
 گروه محصوالت دارویی :حرف اختصاري آن« د » است .مانند) دکیمی ) کیمیدارو(-دجابر) داروسازي جابر ابن حیان.
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مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده
 سـهم  :شـرکت سـهامی خـاص بـراي تـامین سـرمـایه خـود تـبدیل بـه شـرکت سـهامی عـام می شـود و سـرمـایه ثـبت شـده را قـسمت هـاي
1000ریالی تقسیم می کند.بـه هـر قـسمت که داراي ارزش اسـت،یک سـهم گـفته می شـود و شـما بـه میزان تـعداد سـهامی که دراختیار
دارید،مالک شرکت خواهید بود.
 سـرمـایه گـذاري  :سـرمـایه گـذاري در بـورس اوراق بـهادار بـه مـعناي خـرید سـهام مـعموالبا دو دیدگـاه انـجام می شـود .بهـره بـردن از رونـد
قیمت سـهم بـه مـعناي اینکه سهمی را درقیمتی بخـریم و بـا قیمت بـاالتـري بـه فـروش بـرسـانیم ،و یا سـرمـایه گـذاري بـراي بهـره بـردن از
سود سالیانه سهم که البته مورد دوم رشد قیمت را در زمان فروش نیز شامل می شود.
 کارگـزار  :کارگـزاري هـا بـنگاه هـاي مـعامـالتی هسـتند که خـرید و فـروش سـهام تـوسـط آنـان صـورت می گیرد .در این خـرید و فـروش آن
هـا وکیل تـام االختیار فـروشـنده و خـریدارهستند.
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مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده
 سـال مـالی:
سـهامـداران بـراي مـحاسـبه ي سـود و زیان یک شـرکت یک دوره خـاص را انـتخاب می کنند که در پـایان آن دوره ،هیئت مـدیره مـوظـف بـه
گـزارش دادن عملکرد خـود در آن دوره و طـرح هاي خود در دوره ي آتی می باشد که در بورس ما یکسال است که به آن سال مالی می گویند.
 شـاخـص کل:
این شـاخـص بیانـگر سـطح عـمومی قیمت و سـود سـهام شـرکتهـاي پـذیرفـته شـده دربـورس اسـت ،بـه عـبارت دیگر تغییرات شـاخـص کل بیانـگر
میانگین بـازدهی سـرمـایه گـذاران در بـورس است.
 شـاخـص کل هـم وزن:
در شـاخـص کل هـم وزن شـرکتهـاي پـذیرفـته شـده در بـورس بـا وزنی بـرابـر درمـحاسـبه شـاخـص کل سهیم هسـتند و نـوسـانـات مـثبت و منفی
شـرکتهـاي کوچک ،بـه انـدازه نـوسـان مثبت و منفی شرکتهاي بزرگ در این شاخص تاثیرگذار است.
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مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده
 سـود پیش بینی شـده) :(EPS
عـبارت اسـت از سـود عـایدي شـرکت بـه ازاي هـر سـهم که تـوسـط شـرکت پیش بینی می گـردد .در ابـتداي سـال مـالی هـر شـرکت سـود تخـمینی
خـود را بـر اسـاس نـظرات مـدیران شـرکت تخـمین می زنـد و بـه سـهامـداران اعـالم می کند .مـعموال این اعـالم سـود بـا مـحافـظه کاري صورت
می گیرد .سود پیش بینی شده در قیمت سهام تأثیر مستقیم دارد .
 سـود تقسیمی( :)DPSعـبارت اسـت از سـود پـس از کسر مـالیات بـه ازاء هـر سـهم که تـوسـط شـرکت ها پرداخت می گردد .
 بسـته شـدن نـماد :هـرگـونـه تغییر اعـم از تغییر در اصـول اسـاسی شـرکت مـانـند تغییر محـل ،تـعدیل  ، EPSافـزایش سـرمـایه و تعیین
اعـضاي هیات مـدیره ،فـقط در صـورتی امکان پـذیر اسـت که نـماد مـعامـالتی شـرکت بسـته شـود .یعنی مـعامـالت شـرکت بـراي مـدت تصمیم
گیري در مـورد اصـول فـوق تعطیل خواهد شد و بعد از انجام امور یاد شده دوباره به تابلو بر می گردد.
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مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده
 عـرضـه اولیه:
هـنگامی که سـهام شـرکتی بـراي نخسـتین بـار در بـورس عـرضـه می شـود،بـه روز اول عـرضـه سـهام اصـطالحـا عـرضـه اولیه گـفته می
شـود.تجـربـه نـشان داده اسـت که بیش از 95٪از عـرضـه اولیه هـا،سـوددهی حـداقـل  40٪در 8روز کاري داشـته انـد بـه همین دلیل هـمواره
داراي جـذابیت هستند .
 نـوسـان قیمت سـهام  :بـر طـبق قـوانین بـورس اوراق بـهادار تهـران حـداکثرنوسان قیمت یک سهم از مثبت  5٪تا منفی  5٪می تواند باشد.
 حجـم مـبنا:حـداقـل تـعداد سـهامی که بـاید در طـول یک روز کاري مـوردمـعامـله قـرار گیرد تـا قیمت پـایانی بـتوانـد تغییر کند.در صـورتی که
تـعداد سـهام مـعامـله شـده در طـول یک روز کاري کمتر از حجـم مـبنا بـاشـد،بـه هـمان نسـبت قیمت پـایانی روز جـاري که صـفر تـابـلو روز
بـعد اسـت،کاهـش خواهد یافت.
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مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده
 سـهام شـناور آزاد:
بـه آن بـخش از سـهام شـرکت که میان عـموم قـابـل معامله است،سهام شناور آزاد گفته می شود.
 فـرابـورس:
بـازاري اسـت مـوازي بـا بـورس و شـرکت هـایی که در آن هسـتند هنوز شرایط کامل ورود به بورس را احراز نکرده اند .
 شـرکت هـاي هـلدینگی:
شـرکت هـایی هسـتند که بـه سـرمـایه گـذاري درشـرکت هـاي مـختلف و یا صـنایع خـاص می پـردازنـد.این شـرکت هـا بخشی از سـهام یک شـرکت
را خـریداري نـموده تـا بـا اعـمال نـفوذ و مـدیریت خـود سیاست هاي کالن شرکت را تعیین نمایند و از این بابت سود کسب کنند.
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مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده
نسبت : P/Eنسـبت P/Eدر واقـع انـتظارات سـرمـایه گـذاران از بـازدهی آینده یک دارایی را بـه مـا نـشان می دهـد.بـه این معنی که یک سـرمـایه
گـذار حـاضـراسـت بـه ازاي هـر 1لایر بـازدهی (در این مـقالـه بـازدهی از سـهام) که بـدسـت می آورد ،چـند لایر پـرداخـت کند .بـراي درك بهـتر
این مـفهوم بـه مـثال زیر تـوجـه کنید .فـرض کنید شـما 1میلیون تـومـان در بـانک سـپرده گـذاري می کنید .بـانک بـه شـما می گـوید که بـه ازاي این
پـولی که شـما سـپرده گـذاري کرده اید سـالیانـه 20%سـود بـه شـما پـرداخـت می کند .یعنی در ازاي 1میلیون تـومـان سـپرده گـذاري شـما ،سـالیانـه
200هـزار تـومـان سـود بـه شـما پـرداخـت می کند .بـراي اینکه در این مـثال P/Eرا مـحاسـبه کنید بـاید قیمتی که یرداخـت می کنید یعنی 1میلیون
تومان( را به سودي که بدست می آورید ) یعنی 200هزار تومان ( تقسیم کنید 5 = 200,000 / 1000,000 :پـس در این مـثال P/Eسـود بـانکی
بـرابـر بـا 5شـده اسـت .اینجا P/Eبـرابـر 5بـه این معنی اسـت که شـما حـاضـر شـده اید بـه ازاي هـر 1لایر سـودي که از بـانک دریافـت می کنید
5لایر پـرداخـت بکنید .بـرخی نیز اینگونـه تفسیر می کنند که اگـر P/Eبـرابـر 5اسـت بـه این معنی است که 5سال زمان می برد تا سرمایه شما از

طریق بازدهی هاي بدست آمده برگردد.
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مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده
نسبت p/eچه کاربردی دارد؟
اگر بخواهیم در یک جمله و خیلی ساده بگوییم که p/eچه کاربردی دارد ،می توان گفت این نسبت یکی از ابزارهایی است که برای ارزش گذاری
سهام مورد استفاده قرار می گیرد .تاکید می کنیم این نسبت فقط یکی از ابزارهای ارزش گذاری سهام است ،نه تنها ابزار ارزش گذاری .اما چگونه
از این نسبت برای ارزش گذاری استفاده می شود؟ یکی دیگر از نام های این نسبت ،ضریب سهام است .برای ارزش گذاری با استفاده از p/eباید
عکس رابطه ای که توضیح دادیم مورد استفاده قرار بگیرد .به این شکل که یک p/eبرای سهم محاسبه می شود ،سپس در سود آن ضرب می شود
و ارزش آن سهم بدست می آیدP/E * eps = price :
وقتی شما ارزش سهم را با این روش محاسبه می کنید ،باید ببینید که قیمت آن سهم در بازار بیشتر از قیمت محاسباتی شماست یا کمتر .اگر قیمت
سهم در بازار بیشتر از این عدد باشد ،یعنی آن سهم ارزنده نیست .ولی اگر قیمت سهم در بازار کمتر از این عدد باشد ،به این معنی است که آن سهم
ارزنده است و قابلیت رشد دارد .نکته ای که اینجا وجود دارد این است که تمام این موارد به این بستگی دارد که شما نسبت p/eرا به درستی
محاسبه کنید .در غیر این صورت ارزشی که برای سهام بدست می آورید اشتباه خواهد بود .نحوه محاسبه نسبت p/eیک بحث مفصل و تخصصی
است که از حوصله این مقاله خارج است.
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انواع افزایش سرمایه شرکت ها
 افزایش سرمایه شرکت چیست؟
افـزایش سـرمـایه یکی از روش هـاي تـامین مـالی شـرکتهاسـت.شـرکتها بـراي اینکه بـتوانـند فـعالیت هـاي خـود را تـوسـعه دهـند و قـدرت رقـابـت

خـود را حـفظ و یا افـزایش دهند اقدام به افزایش سرمایه می کنند .
 انواع افزایش سرمایه:
اگـر بـخواهیم یک دسـته بـندي از انـواع روش هـاي افـزایش سـرمـایه داشـته بـاشیم،می توان  4دسته کلی در نظر گرفت:
 oاز محل سود انباشته (سهام جایزه)
o

از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران

o

از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

o

به روش صرف سهام
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انواع افزایش سرمایه شرکت ها
افزایش سرمایه از محل سود انباشته:
طبق قـانـون تـجارت شـرکت هـا مـوظـف هسـتند سـالیانـه درصـدي از سـود خـود را نـزد خـود نگهـداري شـونـد.این سـود در حـسابی تـحت عـنوان
سـود انـباشـته در صـورت هـاي مـالی شـرکت ثـبت می شـود.در مـواقعی که شـرکت سـود انـباشـته مـناسـبی دارد ،تصمیم می گیرد که افـزایش
سـرمـایه خـود را از این روش انـجام بـدهـد و بـا این کارمـنابـع جـدید مـورد نیاز خـود را تـامین کند.پـس در روش سـود انـباشـته عـمال جـریان
نـقدینگی جـدید بـه شـرکت وارد نمی شـود.پـس بـه دلیل اینکه سـهامـداران پـولی بـراي سـهام جـدید خـود پـرداخـت نمی کنند بـه سـهامی که بـه این
روش

بـه

سـهامـدار

تـعلق

می

گیرد،

ســهام

جــایزه

هــم

گــفته

می

شــود.در

روش

ســود

انــباشــته

درصـد

مـالکیت شـما در شـرکت تغییري پیدا نمی کند.یعنی بـه هـمان نسـبت که سـرمـایه شـرکت زیاد می شـود تـعداد سـهام شـما نیز افـزایش پیدا می کند.از
نـظر تـئوریک میزان دارایی شـما نیز تغییري نمی کند،یعنی بـه هـمان نسـبت که تـعداد سـهام زیاد می شود قیمت سهام کاهش پیدا می کند.
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انواع افزایش سرمایه شرکت ها
افزایش سرمایه از محل آورده نقدي:
در مـواقعی که شـرکت سـود انـباشـته مـناسـبی نـدارد و یا می خـواهـد که مـنابـع مـالی جـدید بـه شـرکت وارد کند از محـل آورده نـقدي سـهامـداران
اقـدام بـه افـزایش سـرمـایه می کند .بـه دلیل اینکه افـزایش سـرمـایه از این روش ،نیازمـند تـأمین مـنابـع جـدید ازسـوي سـهامـداران فعلی شـرکت
اسـت ،شـرکت حـق اسـتفاده و حـضور در آن را ابـتدا بـه سـهامـداران شـرکت میدهـد .بـه این صـورتکه اوراقی تـحت عـنوان حـق تـقدم سـهام در

اختیار سـهامـداران فعلی قـرار می گیرد.سـهامـدار در مـدت زمـان مـجاز بـراي مـعامـالت این اوراق که معموال 2ماه است و به آن مهلت پذیره
نویسی گفته می شود،می تواند یکی از دو کار را انجام دهد:
پـرداخـت مـبلغ اسمی سـهام :در این روش شـما بـه ازاي هـر سـهم بـاید مبلغی را دراین بـازه زمـانی 2مـاهـه بـه شـرکت پرـداختـ نمـایید.این مبـلغ
در ایران معـموال 1000لایر(قیمت اسمی سـهم) اسـت.بـا این کار پـس از طی شـدن مـراحـل افـزایش سرمایه،حق تقدم شما تبدیل به سهم عادي می
شود.
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انواع افزایش سرمایه شرکت ها
فـروش حـق تـقدم:
اگـرشـما بـه هـر علتی تـمایل نـداشـته بـاشید که از حـق تـقدم هـاي خـود اسـتفاده کنید می تـوانید در این بـازه زمـانی 2مـاهـه حـق تـقدم هـاي خـود را
بـه سـرمـایه گـذاران دیگر بـفروشید.این حـق تـقدم هـا مـثل سـهام عـادي در بـورس قـابـل مـعامـله هسـتند.مـثال حـق تـقدم ایران خـودرو بـا نـماد
خـودرو ،بـا نـماد خـودروح مـعامـله می شـود.قیمت حـق تـقدم بـه انـدازه آورده شما(معموال 1000لایر) از قیمت روز سهم اصلی در بازار کمتر

است.
نکته:اگـر شـما بـه هـر علتی مـبلغ اسمی سـهام را پـرداخـت نکنید و همچنین حـق تـقدم خـود را نیز بـه فـروش نـرسـانید،پـس ازاتـمام مهـلت پـذیره
نـویسی حـق تـقدم سـهام شـما بـه فـروش می رود.یعنی شـرکت حـق تـقدم هـاي اسـتفاده نشـده را از طـریق بـورس بـه فـروش می رسـانـد و مـبلغ
حـاصـل از فـروش را بـعد از کسر کارمـزدهـا بـه حـساب شـما واریز می کند.قیمت فـروش در این مـواقـع معموال نزدیک به قیمت روزهاي آخر
پذیره نویسی حق تقدم هاست.
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انواع افزایش سرمایه شرکت ها
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها:
در افـزایش سـرمـایه از محـل تجـدید ارزیابی دارایی هـا ،شـرکت دارایی هـاي ثـابـت مـشهود خـود را نظیر زمین ،سـاخـتمان ،مـاشین آالت و
تجهیزات،سـرمـایه گـذاري هـا و … را مـورد تجـدید ارزیابی قـرار می دهـند.بـا این کارارزش دارایی هـاي شـرکت در تـرازنـامـه بـه روز می
شـود.در نتیجه از آنـجایی که مـعادلـه حـسابـداري در تـرازنـامـه بـاید بـرقـرار بـاقی بـمانـد و بـدهی هـاي شـرکت نیز تغییري نکرده،سـرمـایه
شـرکت بـاید افـزایش پیدا بکند تـا این مـعادلـه بـرقـرار بـمانـد.در این روش نیز پـولی بـه شـرکت وارد نمی شـود و فـقط یک عملیات حـسابـداري در
صـورتـهاي مـالی شـرکت رخ می دهـد.در این روش نیز بـه هـمان مـقدار که تـعداد سـهام شـما افـزایش پیدا می کند قیمت آن کاهش پیدا می کند،در
نتیجه تغییري در دارایی شما رخ نمی دهد.
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انواع افزایش سرمایه شرکت ها

روش صرف سهام:
در این روش  ،شـرکت سـهام خـود را بـه مبلغی بیش از قیمت اسمی و ازطـریق پـذیره نـویسی بـه فـروش رسـانـده و تـفاوت حـاصـل از قیمت
فـروش وقیمت اسمی سـهام را  ،بـه حـساب انـدوخـته مـنتقل و یا در ازاي آن سـهام جدید  ،به سهامداران قبلی میدهد.
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ویژگی هاي انواع افزایش سرمایه
محل تامین افزایش سرمایه

ویژگی ها

از محل تجدید ارزیابی
دارایی ها

عدم ورود نقدینگی جدید به شرکت-بهبود صورت های مالی شرکت-به روز شدن
ارزش دارایی های شرکت-افزایش اعتباروقدرت شرکت جهت دریافت تسهیالت

از محل سود انباشته
(سهام جایزه)

عدم ورود منابع جدید به شرکت-بلوکه شدن چندماهه سرمایه سهامداران-ذخیره
سازی منابع مالی سالیان گذشته شرکت-ممانعت ازخروج سود انباشته شرکت

از محل آورده نقدي و
مطالبات حال شده
سهامداران

عدم وجود اندوخته یا سود انباشته در شرکت-نیاز به منابع جدید برای شرکت-زمان
بربودن فرایند خریدحق تقدم وتبدیل آن به سهم-ورود منابع جدید و نقدینگی به
شرکت
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دالیل توقف معامالت یک نماد
 نوسان  20در صد

•

اگر قیمت پایانی یک سهم طی 5روز کاري متوالی بیش از 20درصد نوسان داشته باشد ،سهم بسته میشود.

•

این نوسان 20درصد تفاوتی ندارد که در جهت رشد قیمت باشد یا ریزش قیمت ،در هر دو حالت ،نماد سهم به مدت 60دقیقه متوقف میشود.

•

در زمان  60دقیقه سهم در وضعیت سفارش گذاري نگه داشته میشود و سپس معامالت سهم از سر گرفته میشود.

•

در این میان طبق قانون جدید سازمان بورس ،افشاي اطالعیه ي شفاف سازي در خصوص نوسان قیمت سهم توسط ناشر اختیاري میباشد.

 نوسان 50درصد
•

اگر قیمت پایانی یک سهم طی 15روز کاري متوالی بیش از  50درصد نوسان مثبت یا منفی داشته باشد معامالت سهم متوقف میشود.

•

در این حالت ،شرکت باید یک کنفرانس اطالع رسانی برگزار کند.

•

نماد سهم حداکثر 2روز کاري بعد از توقف با محدودیت دامنه ي نوسان کشف قیمت و بازگشایی میشود.
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دالیل توقف معامالت یک نماد
-3افشاي اطالعات با اهمیت

•

اگـر شـرکتی اطـالعیه اي در سـایت کدال (سـامـانـه ي اطـالع رسـانی نـاشـران) منتشـر کند که در دسـتهي افـشاي اطـالعـات بـا اهمیت قـرار
داشـته بـاشـد ،نـماد آن بـالفـاصـله بـه صـورت خـودکار بسـته میشـود و مـعامـالت آن متوقف میشود .

•

اما بازگشایی سهم با توجه به این که اطالعات با اهمیت از گروه (الف) یا گروه (ب) باشد ،متفاوت است.

•

در صـورتی که افـشاي اطـالعـات از گـروه (الـف) بـاشـد ،نـماد سـهم در روز کاري بـعد بـا کشف قیمت بـدون محدودیت دامنه ي نوسان
بازگشایی میشود.

•

امـا اگـر از گـروه (ب) بـاشـد بـا تـوجـه بـه سـاعـت انـتشار اطـالعـات ،نـماد سـهم اگـر فـرصـت بـاشـد در هـمان روز ویا حداکثر در روز
کاري بعد با محدودیت دامنه ي نوسان کشف قیمت و بازگشایی میشود.
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دالیل توقف معامالت یک نماد
 -4مجمع عمومی عادي سالیانه

•

مجمع عمومی عادي سالیانه ،سالی یک بار برگزار میشود.شرکت تا  4ماه پس از پایان سال مالی خود ،مهلت دارد که این مجمع را برگزار کند.

•

این مجمع به منظور تصویب صورتهاي مالی و تقسیم سود نقدي بین سهامداران تشکیل میشود.

•

بـدیهی اسـت که تقسیم سـود نـقدي بـراي شـرکتی که در سـال مـالی خـود زیانده بـوده مـعنایی نـدارد و سـود نـقدي ( )DPSشـامـل شـرکتهـایی
میشـود که در پـایان سـال مالی خود سود کرده باشند.

•

در این حالت نماد سهم 2روز کاري قبل از برگزاري مجمع بسته میشود و حداکثر تا  5روز کاري بعد از مجمع ممکن است بسته بماند.

•

همچنین بازگشایی نماد سهم به صورت کشف قیمت و بدون محدودیت دامنه ي نوسان خواهد بود.

•

اما در صورتی که شرکت سود نقدي تقسیم کرده باشد ،قیمت سهم در زمان بازگشایی به اندازه سود نقدي ( )DPSکاهش پیدا میکند.

•

اگـر مجـمع عـمومی عـادي سـالیانـه بـرگـزار شـود که مـوضـوع آن تـصویب صـورتهـاي مـالی و تقسیم سـود نـباشـد ،بـازگـشایی و کشف قیمت
آن بـا محـدودیت دامـنه ي نـوسـان انجام خواهد شد.
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دالیل توقف معامالت یک نماد
-5مجمع عمومی فوق العاده
•

مجمع عمومی فوقالعاده ،دالیل متفاوتی دارد که متداول ترین آن ،تغییر سرمایه میباشد .

•

در این حـالـت نیز مـعامـالت سـهم  2روز کاري قـبل از بـرگـزاري مجـمع مـتوقـف میشـود و حـداکثر  5روزکاري پس از مجمع بازگشایی
میشود.

•

اگـر مجـمع عـمومی فـوق الـعاده بـه دلیل افـزایش سـرمـایه بسـته شـود ،پـس از بـازگـشایی عـالوه بـر این که قیمت سـهم بـا تـوجـه بـه میزان
افـزایش سـرمـایه کاهـش پیدا میکند بـازگـشایی آن در زمـان کشف قیمت بدون محدودیت دامنه ي نوسان انجام میشود .

•

در غیر این صورت بازگشایی سهم و کشف قیمت با محدودیت دامنه ي نوسان خواهد بود.
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نگاهی به انواع ارزش سهام در بازار سرمایه
 -1ارزش اسمی:

ارزش اسمی یک ســهم ،قیمتی اســت که عــرضــه اولیه ســهام شــرکت بـراسـاس آن قیمت انـجام میشـود .ارزش اسمی هـر سـهم شـرکتهـاي
پـذیرفـته شـده در بـورس ایران100 ،تـومـان(یک هـزار لایر) اسـت .مـبلغ ارزش اسمی ،بر روي برگه هاي سهام درج میشود.
-2ارزش دفتري :اگـر مجـموع بـدهی هـاي شـرکت را از مجـموع دارایی هـاي آن کم کنیم ،مـبلغ بـاقیمانـده نـشان دهـنده مجـموع ارزش سـرمـایه
سـهامـداران شـرکت یا بـه تعبیردقیق تـر ،مجـموع حـقوق صـاحـبان سـهام شـرکت خـواهـد بـود .حـال اگـر مـبلغ حـقوق صـاحـبان سـهام شـرکت را
بـر تـعداد سـهام شـرکت تقسیم کنیم ،عـدد حـاصـل بیانـگرارزش دفتري هر سهم است.
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نگاهی به انواع ارزش سهام در بازار سرمایه
-3ارزش بازار
ارزش بـازار یا قیمت مـعامـالتی ،قیمتی اسـت که سـهام بـراسـاس آن ،در بـورس مـعامـله میشـود.هـمانطـور که قـبال تـوضیح داده شـد ،اگـرچـه
قیمت اسمی هـر سـهم در بـورس 100تـومـان اسـت،اما سهام اغلب شرکتها در بورس براساس قیمت اسمی و حتی ارزش دفتري ،معامله
نمیشود.آنـچه قیمت سـهم در بـورس را تعیین میکند ،میزان عـرضـه و تـقاضـا بـراي یک سـهم اسـت(مکانیزم تعیین قیمت مـعامـالتی سـهام در بـازار
بـورس) .بـراي مـثال ،ممکن اسـت بـه عـلت عملکرد خـوب یک شـرکت ،سـرمـایه گـذاران زیادي مـتقاضی خـرید سـهام آن شـرکت در بـورس
بـاشـند بـنابـراین ،قیمت آن در بـورس بـراسـاس میزان تـقاضـا ،افـزایش خـواهـد یافـت و حتی ممکن اسـت این افـزایش تـا چـند بـرابـر قیمت اسمی
هـم بـاشـد .در نـقطه مـقابـل ،عملکرد ضعیف یک شـرکت ممکن اسـت بـاعـث بیرغبتی سـرمـایه گـذاران بـه خـرید یا نگهـداري سـهم مـذکور و
درنتیجه ،افـزایش عـرضـه آن در بـورس بـاشـد .طبیعتا بـا افـزایش عـرضـه ،قیمت سـهم کاهـش یافـته و اگـر این رونـد ادامـه یابـد،ممکن اسـت قیمت
سـهم حتی بـه زیر قیمت اسمی ،یعنی 100تـومـان بـرسـد؛ بـنابـراین ،ارزش بازاري یک سهم ،قیمتی است که در بورس بر اساس مکانیزم عرضه و

تقاضا تعیین میشود.
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نگاهی به انواع ارزش سهام در بازار سرمایه
-3ارزش ذاتی

•

قیمت ذاتی یک سـهم وجـود دارد .اجـازه بـدهید بـا یک مـثال تـوضیح دهیم .فـرض کنید قیمت بـازار سـهم شـرکت الـف ،هـم اکنون 200تـومـان
اسـت ،بـه بیا ن دیگر ،سـهام شـرکت الـف هـم اکنون بـا قیمت 200تـومـان در بـورس در حـال خـریدوفـروش اسـت؛ امـا سـرمـایه گـذاران
زیادي هـمچنان مـتقاضی خـرید این سـهم هسـتند.اگـر از این سـرمـایه گـذاران سـؤال کنید که چـرا قـصد دارید سـهام این شـرکت را خـریداري
کنید؟ پـاسـخ هـمه آنهـا این خـواهـد بـود که »بـه نـظر مـا ،این سـهم بیشتر از 200تـومـان ارزش دارد «.معنی این جـمله این است که ارزش
واقعی سهام شرکت الف ،بیشتر از قیمت بازار این سهم است.

•

بـنابـراین ،در یک تـعریف سـاده ،ارزش ذاتی یک سـهم ،بیانـگر قیمتی اسـت که سـرمـایه گـذاران بـراي سـهم قـائـل هسـتند .طبیعتا اگـر از دید
سـرمـایه گـذاران ،ارزش ذاتی یک سـهم بـاالتـر از ارزش بـازار آن سـهم بـاشـد،گـزینه مـناسـبی بـراي خـرید خـواهـد بـود ،امـا اگـر ارزش
ذاتی یک سـهم کمتر از ارزش بـازار آن بـاشـد ،سـهم مذکور گزینه مناسبی براي سرمایهگذاري به شمار نمیرود.

•

ارزش ذاتی یکی از پـارامـترهـاي کلیدي در تحـلیل بنیادي ( )Fundamental Analysisمـحسوب یا میشـود و تحـلیلگر بـا مـحاسـبه ارزش ذاتی
و مـقایسه آن بـا ارزش بـازاري ،در مـورد خـرید ،فـروش نگهداري سهم تصمیم گیري میکند.
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بازار گاوي و بازار خرسی
بازار گاوي و خرسی چیست؟
این دو واژه بــراي مــشخص کردن
رونــد کلی بــازار ســرمــایه بــه کار
گـرفـته میشـونـد .بـه عـبارت سـاده،
هـنگامیکه بـازار رو بـه رشـد بـاشـد و
قیمت سـهام رونـدي صـعودي دارد،
میگـویند « بـازار گـاوي » اسـت؛ اما
اگــر قیمت ســهام رونــدي نــزولی
داشـته و رکود در اوضـاع اقـتصادي
حـاکم شـده بـاشـد « ،بـازار خـرسی »
مصداق مییابد.
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خصوصیات بازار گاوي و بازار خرسی
عـرضـه و تـقاضـاي سـهام:
در بـازار گـاوي تـقاضـا بسیار زیاد اسـت و عـرضـه بـه نـدرت صـورت میگیرد؛ بـه عـبارت دیگر ،سـرمـایه گـذاران بـا امید بـه آینده رو بـه رشـد
بـازار ،اقـدام بـه خـرید سـهام جـدید میکنند و فـروشـندگـان نیز تـمایلی بـراي فـروش نـدارنـد(صـفهـاي خـرید سنگین دربـورس ایران در حـالـت
گـاوي قـابـل مـشاهـده اسـت) .عکس این مـاجـرا در بـازار خـرسی حـاکم اسـت و عـرضـه افـزایش و تـقاضـا بـه شـدت کاهـش مییابـد و حجـم
مـعامـالت بـه شـدت افـت میکند و بـازار دچـار رکود و تنبلی میشـود.نـاامیدي وصـفهـاي فـروش طـوالنی از نـشانـه هـاي بـازارخرسی است.
روانـشناسی سـرمـایه گـذار :
رونـد بـازار و جـو روانی حـاکم بـر سـرمـایه گـذاران تـأثیري دوجـانـبه بـر یکدیگر دارنـد .بـراي فـهم بیشتر ،رابـطه اقـتصاد و سیاسـت را در
نـظر بگیرید ،تصمیمات سیاسی روي اقـتصاد جـامـعه تـأثیرگـذار اسـت و از طـرف دیگر ،شـرایط اقـتصادي بسیاري ازتصمیمات سیاسی را تـحت
تـأثیر قـرار میدهـد .بـا این تـفاسیر ،در بـازار گـاوي ،بیشتر افـراد بـه امید کسب سـود بیشتر ،در بـازار سـرمـایه گـذاري میکنند ،امـا در بـازار
خـرسی ،جـوي منفی بـربـازار حـاکم اسـت و همین امـر رمقی بـراي سـرمـایه گـذاران بـه مـنظور خـرید سـهام جـدید بـاقی نمیگـذارد .عکس این
اتـفاق نیز ممکن اسـت؛ بـه عـبارتی ،اخـبار نـاخـوشـایند میتـوانـد منجـر بـه بازار خرسی شود و در مقابل ،اخبار خوب بازار گاوي را رقم زند.
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بازار گاوي و بازار خرسی

نکته قـابـل تـوجـه در رابـطه بـا بـازار گـاوي و خـرسی ،عـدم نـگاه کوتـاه مـدت بـه رونـد بـازار اسـت .افـت قیمتهـا در یک روز یا یک هـفته یا
افـزایش آن نـشان از بـازار خـرسی و گـاوي نیست؛ بلکه آنـچه نـوع بـازار را مـشخص میکند ،رونـد بـلندمـدت آن اسـت؛ مـثال ممکن اسـت در دو
هـفته اخیر رونـد بیانـگر بـازار گـاوي بـاشـد ،درحـالیکه طی دو سـال اخیر رونـد بـازار حـاکی از بازار خرسی است.
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پرسش و پاسخ های بورسی
 با چه مقدار پول می توانم سهام بخرم؟
پاسخ :با هر مقدار میتوانید وارد بورس شوید .سود و زیان شما در بورس به صورت درصدی محاسبه میشود .اگر شما  1میلیون تومان سرمایه
در بورس سرمایه گذاری کنید 10٪ ،سود یا  10٪زیان شما میشود 100هزار تومان .و اگر  100میلیون تومان سرمایه گذاری کنید ،سود یا زیان با
فرض 10درصد  10میلیون تومان خواهد بود .بنابراین ،این موضوع به میزان دارایی شما و ریسک پذیری خودتان بستگی دارد.
 من نگرانم پولم یک روزه نابود شود! چه کنم؟
پاسخ :طبق قوانین بورس به طور کلی دامنه نوسانات قیمت یک سهم در روز نمیتواند بیشتر از  +5٪و یا کمتر از  -5٪باشد .بنابراین دارایی شما
در یک یا چند روز از بین نخواهد رفت.

 چه روزهایی میتوان سهام خرید و فروش کرد؟
پاسخ :به غیر از پنجشنبه و روزهای تعطیل ،هرروز از ساعت  9صبح الی  12:30ظهر معامالت سهام انجام میشود.
 برای خرید سهام باید کجا بروم؟
پاسخ :به یکی از کارگزاری های بورس اوراق بهادار مراجعه میکنید ،میتوانید به رایگان یک کد آنالین بگیرید و از آن به بعد همه معامالت خود
را فقط از پشت کامپیوتر انجام بدهید.
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پرسش و پاسخ های بورسی
 وقتی من سهام خود را فروختم ،چه کسی پول آن را به من میدهد؟
پاسخ :سه روز کاری پس از فروش هر سهم و به درخواست شما ،کارگزاری مبلغ وجه فروش سهام را به حساب شما واریز مینماید.
 اگر من یک سهم را امروز بخرم ،آیا میتوانم آنرا همین امروز بفروشم؟
پاسخ :بله

 آیا میتوان با خرید و فروش یک سهم در یک روز سود کرد؟
پاسخ :همانطور که گفته شد ،دامنه نوسان قیمت یک سهم عموما  5٪+و  5٪-است ،بنابراین اگر یک سهم را با قیمت پایین بخرید و بعد آنرا با قیمت
باالتر بفروشید سود خواهید کرد ،البته سود شما باید بیشتر از کارمزد معامالت شما باشد.
 هزینه کارمزد هر معامله چقدر است؟
پاسخ :مبلغ کارمزد برای هر خرید و فروش حدودا  1.5٪است .یعنی اگر یک سهم را به قیمت هر سهم  100تومان بخرید و آنرا به قیمت 1,015
لایر بفروشید بفروشید ،انگار که پول شما هیچ تغییری نکرده است .بنابراین برای خرید سهام باید انتظار باالتری برای قیمت فروش داشته باشید تا
بتوانید سود شناسایی کنید.
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پرسش و پاسخ های بورسی
 در روزنامه ها و تلویزیون بارها شنیده ام شاخص بورس رشد کرده یا کاهش یافته .شاخص بورس چیست؟
پاسخ :هر بازار بورسی در جهان دارای حداقل یک نوع شاخص است .مثال در ایران شاخص کل بورس ،نماد رشد یا کاهش اکثریت سهامهای
بورس ایران است .مثال شما اگر از سهم کلیه شرکتهای بازار بورس 1000تومان داشته باشید ،اگر شاخص بورس  2٪رشد کند ،یعنی پول شما
مجموعا  2٪رشد کرده است .اصطالحا به شاخص بورس ،دماسنج بازار هم میگویند.
 آیا ممکن است بخواهم سهامی را بفروشم و کسی آنرا نخرد؟
پاسخ :بله ممکن است ،برای جلوگیری از این اتفاق میتوان سهم هایی را انتخاب کرد که میانگین حجم معامالت آنها در گذشته باال باشد ،اما با توجه
به گسترش بازار تقریبا اکثر سهامهای بازار هرروز قابل معامله میباشند .ضمنا برای پایین آوردن ریسک خرید و فروش سهام میتوان سبد سهام
تشکیل داد.
 سبد سهام چیست؟
پاسخ :سبد سهام یعنی سرمایه خود را به چند قسمت تقسیم کنید و سهام شرکتهای مختلف را خریداری کنید و به اینصورت ،هیچگاه فقط سهم یک
شرکت را نخواهید داشت ،به این طریق ریسک سرمایه گذاری شما بسیار پایین خواهد آمد .یعنی اگر یک شرکت پس از مدتی زیانده شناسایی شد،
فقط بخشی از دارایی شما با کاهش قیمت مواجه خواهد شد.
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پرسش و پاسخ های بورسی
 قیمت سهام را چه کسی تعیین میکند؟
پاسخ :خریداران و فروشندگان .یعنی قیمت عرضه و تقاضا .هر چقدر اخبار و اطالعات بهتری راجع به یک شرکت وجود داشته باشد که نشان دهد
آن شرکت سود بیشتری خواهد داشت ،تقاضا برای خرید آن سهم بیشتر میشود و فروشندگان حاضر نیستند با قیمت پایین آنرا بفروشند ،بنابراین
قیمت سهم باالتر خواهد رفت.
 قیمت سهم را کجا میتوان دید؟ آیا باید به تاالرهای بورس مراجعه کنم؟
پاسخ :قیمت روزانه هر سهم با جزئیات و همچنین عرضه و تقاضاهای یک سهم را به صورت زنده و با تغییرات لحظه ای میتوان از سایت
سازمان بورس به آدرس www.TSETMC.comمشاهده کرد.
 چگونه میتوانم در بورس سود کنم؟
پاسخ :به دو روش کلی :اول اینکه یک سهم را با قیمت پایین بخرید و آنرا با قیمت باالتر بفروشید .دوم اینکه یک سهم را بخرید و به صورت
سالیانه سود آن شرکت را نقدا دریافت کنید.
 شرکتهای سودده را چگونه شناسایی کنم؟
پاسخ :با تحلیلگری سهام هر شرکت .یا با روش تحلیل بنیادی سهام و یا با روش تحلیل تکنیکی.
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پرسش و پاسخ های بورسی
 تحلیل بنیادی سهام یعنی چه؟
پاسخ :تحلیل بنیادی سهام یا تحلیل Fundamentalبه روشی از تحلیل میگوییم که در آن با بررسی اطالعات و صورتهای مالی شرکت ،میزان
سود آن شرکت را محاسبه کنیم و در صورتی که ما قیمت باالتری نسبت به قیمت امروز سهم بدست بیاوریم ،آن سهم را خواهیم خرید و اگر بدرستی
تحلیل کرده باشیم ،به زودی بازار آن سهم را با قیمت های باالتری خواهد خرید و ما میتوانیم سود شناسایی کنیم.
 تحلیل تکنیکی یعنی چه؟
پاسخ :تحلیل تکنیکی یا Technicalبه روشی از تحلیل میگوییم که در آن بدون در نظر گرفتن اطالعات مالی شرکت ،فقط با مشاهده نمودار قیمت
گذشته هر سهم ،میتوانیم پیش بینی کنیم حرکت آینده سهم چگونه خواهد بود .علم تحلیل تکنیکال یک علم جهانی است که از هزاران بار رفتار
حرکتی نمودارهای قیمت سهام بدست آمده است .در واقع با توجه به اینکه عموما انسانها در برخورد با اتفاقات یکسان ،عموما واکنش های شبیه به
یکدیگر انجام میدهند ،علم تکنیکال با الگوهای مختلفی شکل گرفته است .این تحلیل در کلیهی بازارهای سهام داخلی و خارجی قابل استفاده است.
 تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟
پاسخ :تحلیلگران بنیادی خودشان سود یک سهام را بدست میآورد و آنرا خرید میکنند .اما یک تحلیلگر تکنیکال با مشاهده نمودار قیمت سهم،
میتواند آینده را پیش بینی کند .نقطه ورود ،نقطه خروج ،کف قیمت ،سقف قیمت .تحلیل بنیادی سهام هر شرکت نیاز به بررسی و زمان بیشتری دارد
اما نتایج مطمئن تری خواهد داشت ،ولی تحلیل تکنیکی برای هر سهم بسیار سریعتر انجام میشود اما پایه و اساس آن بر مبنای پیش بینی است.
اصوال تحلیل گران حرفهای بازار به هر دو علم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال تسلط دارند.
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پرسش و پاسخ های بورسی
 برای یادگیری تحلیلی بورس ،اول تحلیل بنیادی سهام را آغاز کنم و یا تحلیل تکنیکی؟
پاسخ :شما با هر کدام از دو روش به تنهایی میتوانید به خرید و فروش سهام بپردازید .این به شما بستگی دارد که ترجیح میدهید کدام علم را برای
شروع انتخاب کنید .در سوال قبل شرح کاملی از ساختار این دو تحلیل توضیح داده شد .در نهایت میتوانید اول یکی را آغاز کنید و اگر تمایل به
گسترش دانش خود در این زمینه داشتید ،روش دیگر را هم یاد بگیرید .هر چند میتوانید هر دو روش را با هم یاد بگیرید ،چون جزئیات مطالب
کامال با یکدیگر متفاوت هستند و هیچ کدام پیش نیاز یکدیگر نمیباشند.
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پاسخ به مهمترین سواالت در مورد سهام عدالت
 سهام عدالت چیست؟
در میانه دهه  1380دولت سهام خود را در  4۹شرکت بین مردم تقسیم کرد که با این کار  49میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت سهام
عدالت شدند.
 چرا مبلغ سهام عدالت روی کاغذ با سامانه متفاوت است؟
برخی از سهامداران معترض هستند که چرا مبلغ روی برگههای سهام عدالت با مبلغ درج شده در سامانه متفاوت است.طبق گفته رئیس سازمان
خصوصیسازی ،فقط به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با  50درصد تخفیف سهام یک میلیون تومانی داده شد و مابقی سهامداران باید 50
درصد دیگر سهام را طی سالهای اخیر خریداری میکردند.بنابراین کسانی که هیچ گونه پولی برای خرید سهام عدالت ندادهاند سهام کمتری دارند.
 برای آزادسازی سهام عدالت چه باید کرد؟
سهامدارانی که قصد آزادسازی دارند باید وارد سامانه  www.samanese.irشوند و مراحل آزادسازی را انجام دهند.تا چند روز قبل ،سهامداران
باید یکی از دو روش آزادسازی مستقیم یا غیرمستقیم را فعال میکردند؛ اما این رویه کمی تغییر کرده است .از آنجایی که اگر سهامداران خودشان
نسبت به آزادسازی اقدام نکنند سازمان خصوصیسازی به صورت خودکار سهام آنها را به روش غیرمستقیم آزاد میکند ،در این راستا گزینه
آزادسازی غیرمستقیم از سامانه حذف شده است.
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پاسخ به مهمترین سواالت در مورد سهام عدالت
 مبلغ سهام عدالت چقدر است؟
مبلغی که در زمان تخصیص سهام عدالت به سهامداران داده شده و روی برگههای سهام نیز درج شده است بین  300هزار تا یک میلیون تومان
برای هر فرد متغیر است.سهام عدالت اکثر کسانی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند معادل یک میلیون تومان و برای دیگر سهامداران
این مبلغ کمتر است.
 روشهای آزادسازی چگونه است؟
در روش آزادسازی مستقیم سهامدار مدیریت سهامش را بر عهده میگیرد که در این روش خرید و فروش سهام در بورس انجام میشود و نیاز است
که سهامدار کد بورسی داشته باشد.در این خصوص نیز مقرر شده ظرف مدت دو ماه پس از پایان مهلت آزادسازی ،سازمان خصوصیسازی
زمانی را برای احراز هویت سهامداران در سامانه سجام در نظر بگیرد ،اما اگر سهامدار قصد آزادسازی غیرمستقیم را داشته باشد نیازی به ورود
به سامانه نیست.به عبارت دیگر پس از پایان مهلت آزادسازی ،مدیریت سهام عدالت همه افرادی که وارد سامانه نشدهاند یا قصد آزادسازی نداشتهاند
به شرکتهای سرمایهگذاری استانی (روش غیرمستقیم) واگذار میشود.

 آیا میشود سهام عدالت را آزاد نکنیم؟
خیر ،این امکان وجود ندارد .اگر سهامداران وارد سامانه نشوند و روش آزادسازی مستقیم را انتخاب نکنند سامانه به صورت خودکار روش
آزادسازی غیرمستقیم را انتخاب میکند.
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پاسخ به مهمترین سواالت در مورد سهام عدالت
 چرا برخی سهام عدالت ندارند؟
سهام عدالت با الویت قرار دادن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی آغاز شد اما در نهایت گروههای زیادی از اقشار
جامعه مشمول دریافت آن شدند.براساس آمارها در سال  1385که طرح سهام عدالت کلید خورد جمعیت کشور حدود  70میلیون نفر بود که از این
تعداد  49میلیون نفر سهامدار سهام عدالت شناخته شدند.بنابراین در حال حاضر با توجه به جمعیت بیش از  80میلیون نفری کشور ،بیش از 30
میلیون نفر سهام عدالت ندارند.
 آیا فرزند جدید شامل سهام عدالت میشود؟
با توجه به اینکه طبق اظهارات مدیران سازمان خصوصیسازی پرونده سهام عدالت بسته شده است هیچ سهامدار جدیدی به لیست اضافه نمیشود.
 آیا یک کد بورسی برای کل خانواده کافی است؟
در خصوص کد بورسی چون سهام عدالت به صورت فردی و نه خانواری تخصیص داده شده و تا به امسال نیز سود سهام هر فرد به حساب خودش
واریز شده است ،به نظر نمیرسد که کد بورسی یکی از اعضای خانواده برای همه کافی باشد و هر فرد به صورت جداگانه باید حساب بورسی
داشته باشد.
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پاسخ به مهمترین سواالت در مورد سهام عدالت
 فروش سهام عدالت در بورس چگونه است؟
سهام عدالت شامل  49شرکت یا کارخانه است که از این تعداد  36شرکت معادل  70درصد آن در بورس حضور دارند و  13شرکت دیگر بورسی
نیستند.هر سهامداری که قصد آزادسازی و به طبع فروش سهام عدالت را داشته باشد ،نمیتواند درباره  100درصد سهامش تصمیمگیری کند؛ یعنی
فقط  70درصد سهام قابل دسترس و معامله است.بنابراین در روش آزادسازی مستقیم یک سبد متشکل از سهام  36شرکت حاضر در سهام عدالت
برای هر سهامدار در بورس تشکل میشود و فرد باید درباره تک به تک سهام این  36شرکت تصمیمگیری کند.
 آزادسازی سهام عدالت به کدام روش بهتر است؟
به توجه به اظهارات معاون سازمان خصوصیسازی ،از نظر سود و زیان در دو روش مستقیم و غیرمستقیم تفاوتی وجود ندارد ،اما در حال حاضر
سهامدار نمیتواند با روش غیرمستقیم سهام خود را بفروشد.بنابراین کسانی که قصد فروش سهام خود را دارند ،باید روش آزادسازی مستقیم را
انتخاب کند؛ اما از آنجایی که خرید فروش سهام عدالت فقط در بورس انجام میشود به نظر میرسد سهامدار باید دانش بورسی نیز داشته باشد و
گرنه ممکن است متحمل ضرر شود.

آموزش مقدمات بورس و تحلیل تکنیکال با مهندس مهدی هژبری

09173220600

پایان
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