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مقدمه

درباره ی بورس، كتاب های متعددی در ایران نوشته شده است، اما این كتاب ها بیشتر 

برای افرادی قابل استفاده است كه یا متخصص بورس اند و یا اطالعات مناسبی از آن 

دارند. به ندرت كتابی در این زمینه یافت می شود كه بتوان آن را بدون آگاهی قبلی 

خواند و دانش  قابل توجهی از آن به دست آورد. دلیل نگارش كتاب حاضر این است 

كه با آن بتوان جای خالی كتابی ساده، روان و قابل فهم را، برای افرادی كه می خواهند 

برای اولین بار با بورس آشنا شوند، پر کرد.

از جمله ویژگی های این كتاب، عالوه بر سادگی، روانی و عدم نیاز به اطالعات قبلی، 

این است كه سعی شده مطالب آن بسیار كوتاه و سبك نگارش آن به گونه ای باشد 

كه فرد نه تنها از خواندن مباحث آن خسته نشود، بلكه در پایان عمده ی مطالب آن 

به صورت زنجیره ای از آگاهی ها در ذهن او باقی بماند.

بعالوه، این كتاب با هدف تش��ویق افراد برای ورود به بورس نوشته نشده است، بلكه 

هدف اصلی ما آش��نا كردن مردم با واقعیتی است كه در عرصه ی زندگی آنان وجود 

دارد. این واقعیت، نهادی به نام بورس است كه میلیون ها نفر از افراد كره ی زمین در 

آن فعال اند و هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می ش��ود و همه ی جوامع برای ادامه ی 



خودآموز بورس10

حیات توأم با موفقیت خویش، چاره ای جز تأسیس و گسترش آن ندارند. مجموعه ی 

مباحث این کتاب اطالعاتی را در اختیار خواننده می گذارد كه با آن، می تواند عالوه بر 

پی بردن به اهمیت و ضرورت بورس، نحوه ی ورود و فعالیت در آن را نیز بیاموزد و با 

شناخت اصطالحات رایج در آن و نكات الزم برای انتخاب سهام، زمینه ی فعالیت توأم 

با موفقیت خود را در این بازار فراهم آورد؛ امید كه رضایت نسبی شما خواننده ی عزیز 

را جلب نماید و بازار سرمایه را با همان واقعیتی كه دارد به شما بشناساند.



بخش اول: آشنایی با بورس اوراق بهادار
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تاریخچه و علل به وجود آمدن بورس اوراق بهادار

پیدایش بورس در جهان

در زمان های گذش��ته بازرگانانی ك��ه از فعالیت های تجاری ضرر می کردند به دنبال 

یافتن راهی بودند تا خطر ضرر و خسارت های احتمالی خود را كاهش دهند. پس، آنها 

به حسب تجربه به این نتیجه رسیدند كه برای حل این مشكل می توانند در كارها با 

فرد یا افرادی شریك شوند و از این طریق سود و زیان های احتمالی را با آنها تقسیم 

نمایند. با به كارگیری این تجربه ی موفقیت آمیز، به تدریج بازرگانان دامنه ی فعالیت آن 

را وسیع تر كرده و در كارهای بزرگ به كار گرفتند تا جایی كه این تجربه به تشکیل 

شركت های سهامی منجر شد.

اولین تجربه ی ش��رکت س��هامی در سال 1553 میالدی در كش��ور روسیه با ایجاد 

شركت Moseovie به وجود آمد. این شركت قرار بود كاالهایی را، بدون این كه آفریقا 

را دور بزند از شمال اروپا به شرق آسیا و چین ارسال نماید. به منظور كاهش خطر و 

عملی شدن این فعالیت عده ای از تّجار، سرمایه ی الزم برای این كار را تقبل كردند 

و هر كس به نس��بت آورده ی خویش در س��ود و زیان ش��ركت شریك شد و به این 

ترتیب این كار با موفقیت انجام گرفت. بعدها با گسترش مبادالت تجاری در اروپا، به 
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سرمایه های بیشتر و شركای بیشتری احتیاج پیدا شد. انجام این كار نیاز به مراكزی 

داش��ت تا بتوان بین دارندگان سرمایه و متقاضیان استفاده از آن ارتباط برقرار كرد. 

مراكزی كه برای این منظور ایجاد گردیدند به "بورس" معروف ش��دند. اولین بورس 

اوراق بهادار جهان در اوایل قرن هفدهم میالدی در شهر آمستردام هلند تشكیل شد 

و كمپانی هند شرقی سهام خود را در آن عرضه كرد. پس از آن بورس لندن در سال 

1801 میالدی و بورس نیویورك در اواخر قرن هجدهم تأسیس شدند. به تدریج سایر 

كشورها نیز دارای بورس شدند تا به آنجا كه امروز كمتر كشوری را می توان یافت كه 

فاقد بورس باشد.

پیدایش واژه ی بورس

واژه ی بورس مانند هر واژه ای دارای یك پیشینه ی تاریخی است. برای مثال واژه ی 

بان��ك از آنج��ا پدید آمد ك��ه در اروپا افراد برای انجام مب��ادالت پولی خود روی 

نیمكت های میدان های قدیمی می نشستند و پول های خود را مبادله می كردند. 

از آنج��ا كه لغت "بنك" در زبان ایتالیایی به معنی نیمكت اس��ت. بعدها مراكزی 

ك��ه  وظیفه ی انجام مب��ادالت پولی را بر عهده گرفتند به بانك معروف ش��دند. 

واژه ی بورس نیز از آنجا پیدا شد كه در قرن پانزدهم میالدی بازرگانان و كسبه ی 

ش��هر بورژ، در ش��مال غربی بلژیك، در میدانی به نام تربوئرس در مقابل خانه ی 

بزرگ زاده ای به نام "واندر بورس" جمع می ش��دند و به داد و س��تد می پرداختند. 

این امر موجب شد تا آن مكان و سایر مراكزی كه در نقاط مختلف بدین منظور 

تش��كیل می شدند به بورس معروف ش��وند. نظر دیگری هم هست که می گوید 

اعضای خانواده ی واندربورس هتل دار بودند و عالمت خانوادگی آنها سه كیسه ی 

چرمی بود كه بر س��ردر خانه ی آنان حك ش��ده بود؛ و از آنجا كه در زبان فرانسه 

بورس به معنای كیس��ه ی چرمی اس��ت در آغاز به این محِل تجمع بورس گفته 

شد. بعدها سایر نقاطی كه بدین منظور تشكیل شدند با همین واژه خوانده شدند. 

روش��ن است که در آن زمان این مكان ها از نظم و انضباط خاصی برخوردار نبود 

و هر كس می توانس��ت در آنجا به فعالیت  بپردازد، اما به مرور زمان به بازرگانان، 
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صراف��ان و دالالن اختصاص یافت. اجتماع بازرگانان، صرافان و دالالن در آغاز در 

هوای آزاد برگزار می شد اما به مرور تاالرهای بورس مسقف ساخته شدند و شكل 

جدید به خود گرفتند. منظور از سال تأسیس بورس در كلیه ی منابع بورسی، آغاز 

به كار تاالرهای مسقف بورس است.

پیدایش بورس در ایران

در س��ال )1315 ش( فردی بلژیكی به نام "وان لوترفلد" مطالعاتی درباره ی تأسیس 

بورس در ایران انجام داد. وی پس از مطالعه و بررس��ی، اساس��نامه ی داخلی بورس 

را تهی��ه كرد، اما با توجه به ش��رایط زمان و وقوع جن��گ جهانی دوم افتتاح بورس 

س��ی س��ال به تأخیر افتاد و باالخره در سال 1341، پس از تشكیل كمیسیونی در 

وزارت بازرگانی، متشكل از نمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانك توسعه ی 

صنعتی و معدنی ایران، موافقت  نامه ای برای تش��كیل هیأت مؤس��س بورس سهام 

تنظیم ش��د و در اواخر همان سال، به دعوت وزیر بازرگانی و موافقت دولت بلژیك، 

دبیر كل و رئیس اداره ی روابط عمومی بورس بروكسل به ایران آمدند. پس از تهیه ی 

طرح تأسیس بورس س��هام ایران و تنظیم سازمان اصلی در سال 1343، در قانون 

تأسیس اطاق صنایع و معادن تصویب شد که یكی از وظایف اطاق صنایع و معادن 

ایجاد بورس سهام و اوراق قرضه ی مؤسسات صنعتی و معدنی است؛ باالخره در سال 

1345 قانون تشكیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و از سوی وزارت اقتصاد به 

بانك مركزی جهت اجرا ابالغ شد. پس از تشكیل شورا و تعیین هیئت مدیره، فعالیت 

بورس در پانزدهم بهمن ماه سال 1346 در تهران با انجام چند معادله بر روی سهام 

بانك توس��عه ی صنعتی و معدنی به عنوان بزرگ ترین مجتمع واحدهای تولیدی و 

اقتصادی آن زمان آغاز شد.

با توجه به گسترش بازار اوراق بهادار و لزوم ایجاد نهادها و ابزارهای جدید در این بازار 

و نیز نارسایی های قانون تشكیل بورس اوراق بهادار، این قانون در سال 1384 مورد 

بازنگری قرار گرفت و تحت عنوان "قانون بازار اوراق  بهادار" تصویب شد.
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بورس به عنوان یك بازار

انواع نیازهای آدمی سبب شده است تا در جوامع مختلف انسانی محل هایی را به نام 

بازار ایجاد نمایند. بازار مكانی عمومی است كه در آن خریداران و فروشندگان معامالت 

خود را مس��تقیمًا یا از طریق واسطه ها انجام می دهند. بازار می تواند مكانی خاص و 

یا ش��بكه ای ارتباطی مانند اینترنت باش��د. در بازارها به طور كلی دارایی های مالی و 

دارایی ه��ای واقعی مورد مبادله قرار می گیرد. منظور از دارایی های مالی، دارایی های 

كاغذی است، مثل سهام و اوراق مشاركت؛ و دارایی های واقعی دارایی هایی است كه 

ماهیت فیزیكی دارند مانند خودرو، امالك و مس��تغالت، وسایل منزل و.... بورس ها 

نیز از جمله ی این بازارها هس��تند كه در آنه��ا دارایی های مختلف مورد مبادله قرار 

می گیرد.

بورس ها به طور كلی به سه دسته ی عمده تقسیم می شوند: بورس كاال، بورس پول های 

خارجی و بورس اوراق بهادار؛ در ادامه به شرح هر یك پرداخته می شود.

1. بورس كاال

بازار خرید و فروش كاالهای معین را كه به طور منظم و دائم فعال است بورس كاال 

می نامن��د. در این بازار معمولًا كاالهای خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می گیرند. 

نمونه هایی از كاالهای واسطه ای، مواد خام و مواد اولیه ی مورد معامله در بورس كاال 

عبارت است از: نفت، كاكائو، قهوه، زغال سنگ، گندم و... نكته ی قابل توجه این كه 

این كاالها در بورس كاال به شكل انبوه موجود نیستند بلكه تنها نمونه هایی از آنها در 

این مراكز جهت رؤیت مشتریان نگهداری می کنند.

2. بورس ارز )پول های خارجی(

خرید و فروش پول های خارجی در بورس ارز صورت می گیرد. این بورس به صورت رسمی 

در كشور ما فعالیت ندارد و این نیاز در حال حاضر از طریق بانك ها و بازارهای غیر رسمی 

رفع می شود، اما در برخی كشورهای جهان این نوع بورس فعالیت قابل توجهی دارد.



17 خودآموز بورس

3. بورس اوراق بهادار

در بورس اوراق بهادار دارایی های مالی )سهام، اوراق قرضه، اوراق مشاركت و...( مورد 

معامله قرار می گیرد. به بازار خرید و فروش اوراق بهادار كه به طور "رسمی" و "دائمی" 

در محل معین تشكیل می شود بورس اوراق بهادار گفته می شود. رسمی بودن بدین 

معناست كه بازار براساس قانون اجازه ی فعالیت را دریافت كرده است و منظور از دائمی 

بودن این است كه فعالیت این بازار محدود به زمان خاصی نیست بلكه همیشگی و 

به طور دائم فعال است. 

اهمیت و ضرورت بورس اوراق بهادار

در زمان های گذش��ته بس��یاری از نهادها و س��ازمان های کنونی در جوامع وجود 

نداشتند، ولی امروزه ما شاهد حضور نهادهای بسیاری هستیم كه هر یك از درجه ی 

اهمیت و ضرورت خاصی برخوردارند. که بورس از آن جمله است. حضور بورس و 

رشد روز افزون آن در اقتصاد كشورها خود از دالیل اهمیت و ضرورت آن است تا به 

آنجا كه اقتصاد كشورها بدون وجود آن نمی تواند رونق داشته باشد. جمله ی معروف 

"بورس میزان الحراره ی اقتصاد كشورهاست" میزان اهمیت و ضرورت بورس را در 

اقتصاد كشورها نشان می دهد. این جمله بدان معناست كه هرگونه اتفاق مثبت و 

یا منفی که در وضعیت اقتصاد هر كش��وری رخ دهد به س��رعت اثر آن در بورس 

منعكس می شود. به عبارت دیگر،  افراد هر کشور می توانند با توجه به روند كلی 

وضعیت بورس آن كشور نسبت به وضعیت كلی اقتصاد كشورشان قضاوت نمایند. 

در تأیید این ادعا كافی اس��ت نگاهی به آنچه در كشورها می گذرد داشته باشیم. 

در كشورهای مختلف فعاالن اقتصاد همه روزه شاخص های بورس را مورد توجه و 

پی گیری قرار می دهند. وسایل ارتباط جمعی بخشی از خبرهای مهم خود را روزانه 

به اخبار بورس اختصاص می دهند. بس��یاری از روزنامه ها صفحات ویژه ای را برای 

این امر در نظر می گیرند و ده ها فعالیت چشمگیر دیگر كه همه ی این موارد حاكی 

از اهمیت بورس در جامعه اس��ت. به طور خالص��ه، اهمیت و ضرورت بورس تا به 

حدی است كه در زندگی فردی و اجتماعی افراد تأثیر بسزایی دارد. برای درك هر 
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چه بیشتر این مهم به اختصار تأثیرات بورس بر اقتصاد جامعه، برای سرمایه گذاران 

و سرمایه پذیران را شرح می دهیم.

1. تأثیر بورس بر اقتصاد جامعه

واحدهای تجاری و تولیدی برای سرمایه  گذاری در فعالیت موردنظر، وجوه مورد نیاز 

خود را به جای اس��تقراض از بانك ها از طریق انتشار سهام و فروش اوراق مشاركت 

تأمین می كنند. این عمل كه یكی از مطمئن ترین راه های جمع آوری وجوه اس��ت 

از طری��ق بورس صورت می گیرد. بورس مكانی اس��ت كه این واحدها با انتش��ار و 

فروش عمومی سهام از طریق آن قادر می شوند سرمایه های پراكنده را جمع آوری 

و در پروژه های بزرگ سرمایه گذاری كنند. این بازار مهم، یعنی بورس، منابع مالی 

م��ورد نیاز ش��ركت ها را از طریق جمع آوری س��رمایه های جزئی و پراكنده تأمین 

می کند و از این طریق انجام س��رمایه گذاری های مهم و کالن را ممكن می س��ازد. 

این سرمایه گذاری ها سبب تقویت بنیه ی اقتصادی كشور می شود و تأثیرات بسیار 

زی��ادی بر وضعیت اقتصادی و اجتماع��ی جامعه می گذارد. برخی از مهم ترین این 

اثرات عبارت است از:

الف. توزیع عادالنه ی درآمد و ایجاد حس مشاركت

یكی از مش��كالت جوامع بشری انباشته شدن س��رمایه و امكانات در دست عده ای 

خاص از افراد جامعه است. چنین پدیده ای جامعه را به دو قطب نابرابر تبدیل می کند 

و س��بب بروز ناآرامی های اجتماعی می شود. از این روست که جامعه شناسان توزیع 

عادالنه ی مالكیت را بین همه ی طبقات جامعه، به لحاظ اجتماعی مفید می دانند. این 

کاری است که بورس اوراق بهادار، با تقسیم مالكیت های بزرگ از طریق فروش سهام 

آنها، انجام می دهد و نه تنها توزیع عادالنه تر مالكیت و درآمد را میسر می سازد، بلکه 

با س��هیم كردن اقشار مختلف در سرمایه گذاری ها ، بر احساس مشاركت عموم افراد 

جامعه در فعالیت های تولیدی و تجاری می افزاید.
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ب. ایجاد یك بازار كامل

بورس به نحوی طراحی شده است كه هر كس می تواند آزادانه اوراق بهادار را خریداری 

کند و یا به فروش برس��اند. از آنجا كه ش��ركت های بورسی براساس مقررات بورس 

موظف هستند اطالعات مالی مجاز و گزارش های قابل انتشار خود را از طریق بورس 

در فواصل زمانی سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و ساالنه منتشر كنند ، هر فرد می تواند 

به كمك این اطالعات، آگاهانه برای خرید و فروش سهام شركت ها تصمیم گیری كند. 

از س��وی دیگر سیستم این بازار به گونه ای طراحی شده است كه قیمت ها براساس 

عرضه و تقاضا مشخص می شود و فرد خاصی نمی تواند بر قیمت ها تأثیر بگذارد. فرض 

كنید یک كارگزار بورس، لیس��ت تقاضاهای فروش خود را و كارگزار دیگری لیست 

تقاضاهای خرید خود را به تاالر بورس می آورد. پس از وارد شدن لیست های آنها در 

سیس��تم معامالت، تقاضاهای آنها در دوصف خرید و فروش، براساس قیمت و زمان 

ورود اولویت بندی می ش��ود. سیستم معامالت به گونه ای طراحی شده است كه هم 

قیمت هایی را كه برای فروش ارزان تر اس��ت، و هم تقاضاهای خریدی را كه قیمت 

باالت��ری دارن��د در ردیف اول قرار می دهد، در نتیجه ه��ر كس به ارزان ترین قیمت 

بفروشد در اول صف فروش و هر كس به گران ترین قیمت بخرد در اول صف خرید 

قرار می گیرد و بنابراین قبل از دیگران معامله خواهد كرد. در صورتی كه دو تقاضا در 

صف خرید یا فروش دارای قیمت یكس��ان باشند، اولویت با تقاضایی خواهد بود كه 

زودتر وارد سیستم معامالت شده است. بدین ترتیب، و با وجود این سیستم و روند 

معامالت، قیمت س��هام براس��اس عرضه و تقاضا تعیین می شود و هیچ كس قادر به 

دخالت در آن نخواهد بود. بورس با این راهكار یك بازار كامل و مطلوب را ایجاد كرده 

است، به طوری که هر سهامدار و متقاضی سهم می تواند سهام خود را با قیمت واقعی 

و منصفانه خرید و فروش نماید.

ج. به کارگیری مطلوب منابع

ساختار بورس و قوانین حاكم بر آن موجب می شود شركت هایی كه زیان ده هستند 

نتوانند وارد بورس شوند و حتی شركت هایی كه پس از ورود به بورس فعالیت مناسب 
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نداشته و قادر به سوددهی نباشند نیز نتوانند در بورس به صورت فعال باقی بمانند. 

از جهتی ش��ركت هایی كه با تالش و تدابیر درس��ت، فعالیت های مناسبی را انجام 

می دهند عالوه بر کس��ب حمایت قانون )حضور در بورس( به دلیل كارایی مناسب، 

نظر متقاضیان سهام را جلب نموده سرمایه گذاران بیشتری را به سمت خود جذب 

می کنند و همین امر موجبات افزایش قیمت سهام آنها را فراهم می آورد. عملكرد این 

سیستم مانع ورود ش��ركت های زیان ده و غیرفعال شده و زمینه ی رشد و گسترش 

شركت های كارا و فعال را فراهم می آورد که به معنی تخصیص مطلوب منابع است.

2. مزایای بورس برای سرمایه گذاران

الف. كسب درآمد

افرادی كه در بورس س��رمایه گذاری می كنند از دو طریق، یکی کس��ب سود نقدی 

و دیگر افزایش قیمت س��هام بهره می برند. كسب درآمد از طریق سود نقدی به این 

ترتیب اس��ت كه هر ش��ركت  یا كارخانه، س��االنه از محل فروش تولیدات یا ارائه ی 

خدمات سودی كسب می كند که به طور معمول بخشی از آن بین سهامداران تقسیم 

می شود؛ همچنین در صورت انجام فعالیت های موفقیت آمیز و عملكرد مثبت مدیران، 

قیمت سهام شركت ها افزایش می یابد كه این امر نیز موجب افزایش دارایی سهامداران 

و كسب درآمد برای ایشان می شود.

ب. سرمایه گذاری در مكانی امن

همان طور كه می دانید هم��ه ی فعالیت های بورس منطبق با قانون و تحت نظارت 

مراجع قانونی صورت می گیرد. این امر به تنهایی امنیت بورس را برای سرمایه گذاری 

تأیید می کند. اما نكته ی قابل توجه دیگر این كه، مطابق مباحث قبلی، بورس اطالعات 

مربوط به شركت ها را در اختیار خریداران و فروشندگان قرار می دهد و این عمل باعث 

شفاف شدن بازار می شود. بدین معنا كه هر كس اطالعات مربوط به خرید و فروش 

را در اختیار داش��ته باش��د می تواند به راحتی و با اطمینان از صحت معامله اقدام به 

خرید و فروش اوراق بهادار كند. همین كاركرد بورس است که در حقیقت، به لحاظ 
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ساز و کار اجرایی و عملیاتی، مكانی امن و بدون نگرانی را برای سرمایه گذاری ایجاد 

كرده است. 

ج. حفظ سرمایه در مقابل تورم

ب��ه طور معمول در طول زم��ان ارزش پول خود به خود كاهش می یابد و با توجه به 

تورم موجود در جامعه، در صورتی كه افراد پس اندازهای خود را در جای مناس��بی 

سرمایه گذاری نكنند ارزش آن كاسته خواهد شد. برای جلوگیری از این مشكل تنها 

راه حل، سرمایه گذاری كردن در فعالیت هایی است كه بتواند بازدهی بیشتر از كاهش 

ارزش پول در اثر تورم داشته باشد. یكی از این راه ها خرید سهام شركت هاست؛ به این 

صورت كه افراد با خرید سهام شركت ها در فعالیت های آنها شریك می شوند و عالوه 

بر اس��تفاده از منافع عملیات آنها، با افزایش ارزش دارایی های شركت، پس اندازهای 

خود را در مقابل تورم حفظ می کنند. برای مثال در نمودار زیر می بینیم که چگونه در 

سال 1340، ارزش بیست هزار تومان معادل ارزش یک خانه بود در حالی که در سال 

1387 ارزش آن تا حد خرید یک جفت کفش سقوط کرده است!

هـاي آنهـا شـريك     هـا در فعاليـت   به اين صورت كه افراد بـا خريـد سـهام شـركت     ؛هاست سهام شركت

انـدازهاي   پـس  ،هـاي شـركت   با افزايش ارزش دارايي ،آنها لياتعم شوند و عالوه بر استفاده از منافع مي

، 1340بينـيم كـه چگونـه در سـال      براي مثال در نمودار زير مي. كنند ميخود را در مقابل تورم حفظ 

ارزش آن تا حد خريـد   1387ارزش بيست هزار تومان معادل ارزش يك خانه بود در حالي كه در سال 

  !يك جفت كفش سقوط كرده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قابليت نقد شوندگي اوراق بهادار .د

خـود   يهـا  آيد كه نياز به نقد كردن دارايي پيش  يشرايطممكن است در طول زندگي هر كسي، براي 

فـرض  . اسـت كه مشكالت خاص خود را دارد نيازمند زمـان   ها عالوه بر اين نقد كردن دارايي. كندپيدا 

به پول  ،به دليل شرايطيايد و اكنون،  آپارتمان تبديل كردهدستگاه را به يك  خود ي كنيد شما سرمايه

به فروش تـا  از زمان تصميم روشن است كه شما، . خواهيد آپارتمان را بفروشيد و مي .ايد نياز پيدا كرده

مواجـه  ... مثل پيدا شدن مشتري، توافـق بـراي معاملـه و    يفروش و دريافت وجه آن با مشكالت فراوان

بيست
هزارتومان

)1340لسا(خانه

)1350سال (اتومبيل

)1360سال (موتورسيكلت

)1370سال (دوچرخه

)1380سال (يك حلقه الستيك 

)1387سال (يك جفت كفش 

)هاي بعديسال(       ؟

بیست هزار تومان

د. قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار

برای هر کسی، در طول زندگی ممکن است شرایطی پیش  آید كه نیاز به نقد كردن 
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دارایی های خود پیدا کند. نقد كردن دارایی ها عالوه بر این كه مشكالت خاص خود 

را دارد نیازمند زمان است. فرض كنید شما سرمایه ی خود را به یك دستگاه آپارتمان 

تبدیل كرده اید و اکنون، به دلیل ش��رایطی، به پول نیاز پیدا كرده اید. و می خواهید 

آپارتمان را بفروش��ید. روش��ن است که ش��ما، از زمان تصمیم به فروش تا فروش و 

دریافت وجه آن با مشكالت فراوانی مثل پیدا شدن مشتری، توافق برای معامله و... 

مواجه خواهید بود. اما افرادی كه در بورس سرمایه گذاری می كنند به محض تصمیم 

به فروش كافی است به اولین كارگزاری بورس مراجعه نمایند و سهام خود را عرضه 

كنند. حتی در شرایط بحرانی نیز در صورتی كه شما سهام خود را به قیمت اندكی 

كمتر از قیمت روز بازار ارائه نمایید در كوتاه ترین زمان نقد خواهد ش��د. این شرایط 

سبب شده است تا درجه ی نقدشوندگی اوراق بهادار نسبت به سایر سرمایه گذاری ها 

باالتر باشد.

ه� . مشاركت در تصمیم گیری برای اداره ی شركت ها

افرادی كه اوراق سهام یک شرکت را در اختیار دارند از طریق حضور در مجامع و رأی 

دادن، در تصمیم گیری های شركت و چگونگی اداره ی آن دخالت می کنند. این افراد 

با استفاده از حق رأی خود، قادرند هیئت مدیره ی شركت را انتخاب نمایند، طرح های 

جدیدی را كه ش��ركت پیش��نهاد می كند رد كنند یا با اجرای آن موافقت نمایند و 

همچنین می توانند میزان س��ود تقسیمی11 به سهامداران شركت را مشخص كنند؛ 

خالصه این که این افراد به عنوان صاحبان اصلی شركت در تصمیم گیری های شركت 

مشاركت می كنند.

و. برخورداری از حمایت قانون و مقررات

بورس اوراق بهادار به عنوان یك واسط بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران، پیوسته 

مدافع حقوق س��رمایه گذاران است و به ویژه حمایت از س��رمایه گذاران كوچك را از 

 1- بخشی از سودی كه عاید شركت ها می شود با توافق سهامداران برای طرح های جدید شركت نگهداری می شود و مابقی 

تحت عنوان سود تقسیمی )DPS( بین سهامداران تقسیم می شود.
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وظای��ف خود می داند. این نهاد ع��الوه بر قوانین الزم، راهكارهای مناس��ب را برای 

احقاق حق سرمایه گذاران تعریف كرده است؛ در نتیجه افراد با هر میزان سرمایه كه 

وارد بورس شوند این اطمینان به آنها داده خواهد شد كه خطرات مختلفی از قبیل 

كاله برداری، سوخت شدن سرمایه و... در بورس وجود نخواهد داشت و در صورت بروز 

هر گونه تخلف مراجع قانونی بورس و نهادهای تعریف شده آن تخلف را تا وصول حق 

افراد پی گیری می کنند.

3. مزایای بورس برای سرمایه پذیران

شركت های سرمایه پذیركه سهام خود را در بورس عرضه می كنند از مزایای خاصی 

برخوردار خواهند شد؛ برخی از این مزایا عبارت است از:

الف. معافیت مالیاتی

براساس قانون، تمام ش��ركت هایی كه در كشور فعالیت می كنند بخشی از درآمد 

خود را به عنوان مالیات به دولت می پردازند، اما شركت هایی كه سهام آنها در بورس 

عرضه می شود مطابق قانون از معافیت مالیاتی برخوردارند. این امر برای شركت های 

بورسی نسبت به سایر ش��ركت ها یك نوع امتیاز محسوب می شود. همان طور كه 

می دانید مالیات بخش��ی از درآمد افراد، شركت ها و مراكز مختلف درآمدزاست كه 

مطابق قانون باید به دولت پرداخت شود. این امر برای شركت ها هزینه تلقی می شود، 

پس اگر شركتی از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات معاف باشد در حقیقت سود 

آن افزایش یافته است. 

ب. كسب اعتماد عمومی

هر ش��ركتی نمی تواند س��هام خود را در بورس عرضه کند مگر این كه ش��رایط و 

ویژگی های خاصی داشته باشد. برخی از این شرایط الزم عبارت است از:

شركت در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد؛.  1

شركت به صورت سهامی عام باشد؛.  2
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حداقل دو سال از تاریخ بهره برداری شركت گذشته باشد؛.  3

حداقل سرمایه ی شركت ده میلیارد ریال باشد؛.  4

ش��ركت در دو دوره ی متوالی س��ودآور بوده و امكان سودآوری آن در آینده هم .  5

وجود داشته و زیان انباشته نداشته باشد؛

اساس��نامه ی شركت طوری تنظیم ش��ده باشد كه به تشخیص هیئت پذیرش، .  6

حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.

این شرایط ویژه و مطلوب سبب می شود تا عموم مردم به شركت های فعال در بورس 

اعتماد كنند این اعتماد است که موجب استقبال مردم در خرید سهام آن شركت ها و 

به دنبال آن توسعه ی شركت ها خواهد شد. همچنین با توجه به شفاف بودن وضعیت 

این ش��ركت ها و افش��ای اطالعات آنها برای عموم براساس قوانین و مقررات بورس، 

نهادهای وام دهنده از قبیل بانك ها و خریداران محصوالت، شركت های یادشده را به 

شركت های مشابه غیر بورسی ترجیح می دهند. 

ج. تأمین مالی آسان

شركت ها معمولًا برای گسترش فعالیت خود به منابع مالی جدید نیاز دارند. این منابع 

مالی معمولًا یا از طریق استقراض از بانك و یا از طریق عرضه ی سهام تأمین می شود. 

تأمین مالی از طریق استقراض مشكالت فراوانی دارد. فرض كنید شركتی برای اجرای 

طرح��ی از بانك تقاضای وام می كند. در اولین قدم باید طرح خود را به همراه تقاضا 

برای دریافت وام به بانك ارس��ال كند. بانك پس از بررسی، كارشناسان خود را برای 

بازدید و ارزیابی به محل اجرای طرح می فرس��تد. در صورتی که هیچ گونه مشكلی 

از دید كارشناس��ان بانك وجود نداش��ته باش��د، تازه، بانك اسنادی را برای تضمین 

بازپرداخت وام از ش��ركت مطالبه می کند و پس از انجام تشریفات و مراحل قانونی، 

وام را می پردازد. البته ش��ركت پس از دریافت وام باید مطابق برنامه ی بانك، اقساط 

وام دریافتی و بهره ی آن را پرداخت نماید. این فرآیند عالوه بر این كه به زمان بسیار 

طوالنی نیاز خواهد داشت هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بسیار زیادی را نیز همراه 

دارد، از جمله این که بازپرداخت اقساط همراه با بهره ی آن، فشار سنگین و ریسک 
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باالیی را به شركت تحمیل می كند.

اما راه دیگر تأمین مالی، عرضه ی س��هام اس��ت كه بسیار آس��ان خواهد بود. در این 

روش كافی است شركت در بورس پذیرفته شده باشد. در این صورت با صدور سهام 

جدید، این سهام به سرعت به فروش می رسد و تأمین مالی به سهولت و سرعت انجام 

می گیرد. در این صورت شركت نه تنها اقساطی را پرداخت نمی کند بلكه شركایی دارد 

كه در صورت بروز مشكل شركت را حمایت خواهند كرد.





بخش دوم:  بازار اوراق بهادار چگونه اداره می شود؟
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بخش های نظارتی و اجرایی بازار اوراق بهادار

بازار اوراق بهادار كش��ور براس��اس قانون از دو بخش اساس��ی تشكیل شده است كه 

عبارت است از:

بخش نظارتی، كه ش��امل ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و .  1

اوراق بهادار است.

بخش اجرایی، كه بورس های اوراق بهادار را در بر می گیرد..  2

بخش نظارتی، فعالیت های بازار اوراق بهادار كش��ور را مدَون و بر اجرای آن نظارت 

می كند و بخش اجرایی مسئولیت داد و ستد اوراق بهادار را بر عهده دارد. قانون بازار 

اوراق بهادار كه به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و شورای نگهبان نیز آن را 

تأیید كرده است معیار فعالیت همه ی افرادی است كه می خواهند در این بازار فعالیت 

داش��ته باشند. براساس این قانون، ش��ورا به عنوان عالی ترین ركن سیاست گذاری و 

نظارت، و سازمان بورس به عنوان بازوی اجرایی شورا در امر نظارت بر بازار، فعالیت 

می کند و ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران متولی بخش اجرایی است كه وظیفه ی 

فراهم كردن بازاری ش��فاف، عادالنه و كارآ برای داد و س��تد اوراق بهادار را بر عهده 

دارد. 
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اركان بازاراوراق بهادار

سیستم نظارت بر بازار سرمایه ی كشور از اركان زیر تشكیل شده است:

1- شورا ی عالی بورس

2- هیئت مدیره 

3- رئیس سازمان 

4- حسابرس/ بازرس

1- شورای عالی بورس

شورای عالی بورس باالترین ركن بازار اوراق بهادار و اصلی ترین وظیفه ی آن تصویب 

سیاست های كالن بازار است. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، 

كه ریاست شورا را نیز بر عهده دارد، قابل اجراست. شورا دارای اختیارات وسیعی است 

كه برخی از آنها عبارت است از:

انتخاب اعضای هئیت مدیره ی سازمان-  

صدور، تعلیق و لغو مجوز بورس ها و بازارهای خارج از بورس-  

انتخاب حسابرس/ بازرس-  

انتخاب اعضای هئیت داوری-  

اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی در بورس-  

كلیه ی اموری كه به تشخیص هیئت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط می شود.-  

اعضای شورا عبارتند از:

وزیر امور اقتصادی و دارایی )رئیس شورا(.  1

وزیر بازرگانی.  2

رئیس كل بانك مركزی.  3

رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.  4

رئیس سازمان بورس، كه به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان انجام وظیفه .  5

می كند
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دادستان كل كشور یا معاون وی.  6

یك نفر نماینده از طرف كانون ها1.  7

سه نفر خبره ی مالی، منحصرًا از بخش خصوصی، با مشورت تشكل های حرفه ای .  8

بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت وزیران

یك نفر خبره، منحصرًا از بخش خصوصی، به پیش��نهاد وزیر ذیربط و تصویب .  9

هیئت وزیران برای هر بورس

معیار تصمیم گیری در شورا با رأی گیری است. بر این اساس هر پیشنهاد در صورتی 

كه اكثریت افراد به آن رأی دهند اجرا خواهد شد.

2-  هیئت مدیره

سازمان بورس و اوراق بهادار یك مؤسسه ی مستقل عمومی و غیر دولتی است. این 

س��ازمان بر كلیه ی فعالیت های بازار اوراق بهادار و مراكز وابس��ته به آن نظارت دارد. 

در رأس این س��ازمان هیئت مدیره قرار دارد که دارای 5 عضو اس��ت. اعضای هیئت 

مدیره افرادی امین و دارای حس��ن شهرت و تجربه ی الزم در رشته ی مالی هستند. 

این افراد به پیش��نهاد رئیس ش��ورای بورس )وزیر امور اقتصادی و دارایی( و تصویب 

شورا برای مدت 5 سال انتخاب می شوند و پس از انتخاب، حكم آنها را وزیر اقتصاد 

)رئیس شورا( صادر می كند. هیئت مدیره دارای وظایف و اختیاراتی است كه برخی 

از آنها عبارت از: 

نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات مربوط؛.  1

ثبت و صدور مجوز عرضه ی عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن؛.  2

اتخاذ تدابیر الزم برای پیش گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار؛.  3

اتخ��اذ تدابیر ضروری و انج��ام اقدامات الزم به منظور حمایت از حقوق و منافع .  4

سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار؛

نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس..  5

 1- همان طور كه صنف های مختلف اتحادیه هایی دارند كه به نمایندگی از آنها با مراكز قانونی و اعضاء ارتباط برقرار می كنند. 

كانون ها نیز در بازار سرمایه برای گروهی  از فعاالن مانند معامله گران، بازار گردانان، مشاوران و... تشكیل شده است. 
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3- رئیس سازمان

رئیس س��ازمان همان رئیس هیئت مدیره ی سازمان بورس است كه از بین اعضای 

هیئت مدیره و توس��ط آنان با تأیید شورا برای مدت 30 ماه تعیین می شود. رئیس 

س��ازمان باالترین مقام اجرایی و نماینده ی س��ازمان نزد كلیه ی مراجع اس��ت. وی 

وظیفه ی اجرا و نظارت بر تمام امور داخلی و اداری سازمان از جمله اختیار استخدام 

و انفصال موقت یا دائم كاركنان و تعیین شغل و سمت و حقوق و مزایا و ترفیع آنها 

را بر عهده دارد. 

4- حسابرس/ بازرس

حس��ابرس/ بازرس سازمان از بین مؤسس��ات حسابرسی عضو جامعه ی حسابداران 

رسمی برای مدت یک سال توسط شورا انتخاب می شود. شورا در هر زمان كه بخواهد 

می تواند حسابرس/ بازرس را ضمن تعیین جانشین از کار بركنار كند.

حس��ابرس/ بازرس موظف اس��ت هرگونه كوتاهی در ارائه ی اطالعات مهم از سوی 

اعض��ای هیئت مدیره یا موارد مرب��وط به عدم رعایت قوانین و مقررات را در گزارش 

خود منعكس نماید. 



بخش سوم: سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
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نحوه ی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

مثل هر معامله ای، خرید و فروش سهام نیز قوانین خاص خود را دارد. قاعده ی بورس 

برای معامله به این صورت است كه هیچ كس نمی تواند شخصًا برای خرید و فروش 

سهام به تاالر بورس مراجعه كند، بلكه كلیه ی معامالت در بورس از طریق "كارگزاران 

بورس" صورت می گیرد. كارگزاران افراد آگاه، خبره و كاركشته ای هستند كه به طور 

مرتب تغییرات ش��ركت های بورسی را مطالعه  و اخبار اقتصادی و سیاسی كشور و 

دنیا را دنبال می کنند. اینان، عالوه بر داشتن تخصص و آگاهی الزم، افرادی مطمئن 

و خوشنام هستند و هرگز سابقه ی تخلفات مالی ندارند. همه ی معامالت در بورس از 

طریق كارگزاری ها انجام می پذیرد. كارگزاری ها در قبال خدماتی كه انجام می دهند 

درصدی از ارزش معامالت را به عنوان حق كارگزاری دریافت می كنند. بورس اوراق 

بهادار براساس ویژگی ها و توانایی های این افراد و قبول شدن آنها در آزمونی كه برگزار 

می كند، به آنها مجوز فعالیت می دهد. همین امر س��بب می شود تا هم خریداران و 

فروشندگان و هم بورس از انجام قانونی معامالتی که انجام می گیرد مطمئن باشند. 

البته در صورتی كه كارگزاران تخلف كنند، بر حس��ب مورد و نوع تخلف، جریمه و 

تنبیه می شوند و حتی ممکن است امتیاز كارگزاری را از دست بدهند. كارگزاران برای 
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فعالیت خود و مراجعه ی مشتری ها دفاتری را افتتاح می کنند كه به دفاتر كارگزاری 

معروفند. كلیه ی فعالیت های كارگزاران از طریق این دفاتر صورت می گیرد. با توجه به 

اهمیت وجود كارگزاران، در ادامه با فعالیت های آنها بیشتر آشنا می شویم. 

خرید و فروش اوراق بهادار

اولین کاری که هر شخص برای ورود و فعالیت در بورس باید انجام دهد این است كه 

به یك كارگزار مراجعه و كد معامالتی دریافت كند. این كد که داشتن آن در هنگام 

خرید و فروش الزم است، متشكل از سه حرف اول نام خانوادگی فرد به همراه یك 

عدد ثابت می باشد. برای مثال فردی كه نام خانوادگی  او اشرافی است كد او می تواند 

اشر 00601 باشد. همان طور كه افراد با مراجعه به بانك و افتتاح حساب، شماره ی 

حسابی دریافت می كنند تا دریافت و پرداخت آنها توسط بانك به سهولت و آسانی 

صورت پذیرد، با استفاده از "كد بورس" نیز كار خرید و فروش افراد آسان تر و با سرعت 

بیشتری انجام می شود. برای دریافت كد معامالتی، افراد می توانند با ارائه ی فتوكپی 

شناسنامه )كارت ملی( و كد ملی خود به كارگزاری ها، كد مورد نظر را دریافت دارند.

تكمیل فرم درخواست خرید سهام

برای خرید س��هام پس از مراجعه به كارگزاری، ابتدا كارگزار فرم درخواس��ت خرید 

را در اختیار مشتری قرار می دهد که حتمًا باید توسط خریدار تكمیل شود. در این 

فرم مشخصات خریدار، نام شركت، تعداد سهام، مبلغ سرمایه گذاری، تعیین قیمت و 

نوع سهم گنجانده شده است. البته مشتری می تواند قیمت خاصی را برای خرید به 

کارگزار اعالم كند؛ برای مثال می تواند قید كند که تا سقف هر سهم 150 تومان برای 

او سهام خریداری شود و یا این كه به كارگزار اجازه دهد تا به قیمت روز )قیمت تابلو( 

برایش خرید كند. فرم درخواست خرید، فرمی سه نسخه ای است كه نسخه ی اول و 

سوم آن در اختیار كارگزار قرار می گیرد و نسخه ی دوم آن به خریدار داده می شود. 

نمونه ای از این فرم در صفحه ی بعد درج شده است.
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  درخواست خريد فرم ي نمونه

  بورس اوراق بهادار تهران    خواست خريدفرم در
  اق بهاداراور      

  164269شماره     نام و كد شركت كارگزاري    شماره سفارش
    تاريخ          

 :هاي مندرج در ذيل را بهخواهشمند است اوراق بهادار مربوط به شركت

  :خانوادگينام                                                              :نام

  :سال تولد                                 : شماره شناسنامه                                     :   نام پدر

  :شماره تلفن:                                                              صادره از

  ):رقمي 10(كدپستي                                            ): رقمي 10(ي لي م شماره

   :نشاني

  .خريداري فرماييد                                                :كد خريدار
  

  حداكثر قيمت  گذاري مبلغ سرمايه  تعداد نام شركت حق تقدم  سهم
         

        
      

....................... به شماره  فقره چك ..................................... تعدادريال طي فيش بانكي............................................مبلغ 
گردد و بدينوسيله تعهد مينمايم هـر مبلـغ كسـري را بابـت خريـد       به ضميمه تسيلم مي....................................... عهده بانك 

  .سهام با كارمزد بپردازم
  .است) درخواست كننده(ي اينجانب  ضمناً مسئوليت هرگونه اشتباه در درج اطالعات به عهد

 :مالحظات و شرايط ويژه
  
  

  :شركت كارگزاري  :محل امضاي خريدار
  
  
  

:امضاء               

وصول اوراق بهادار احراز هويت خريدار و دريافت سفارش فوق 
  .تأييد و طبق آن عمل خواهد شد

  ::دقيقه         
  :امضاء                       

  خريدار - كارگزار                                         نسخه دوم –نسخه اول                
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دریافت اعالمیه ی خرید

پس از این كه فرم درخواست خرید تحویل كارگزار شد، در صورتی كه سهام مورد نظر 

مشتری قابل خرید باشد، كارگزار اقدام به خرید آن می کند. بعد از گذشت چند روز، 

اعالمیه ی خرید كه در واقع سند رسمی خرید سهام در بورس است آماده می شود. در 

این فرم نام سهامدار، نام و نماد شركت خریداری شده، تعداد سهام، مبلغ تمام شده و 

برخی اطالعات دیگر ثبت شده است. خریدار با داشتن این فرم می تواند جهت دریافت 

فرم اصلی سهم خریداری شده اقدام نماید.

  خريد ي دريافت اعالميه

م مورد نظـر مشـتري قابـل    ادر صورتي كه سه ،كه فرم درخواست خريد تحويل كارگزار شد پس از اين

د كـه در واقـع   يـ خر ي اعالميـه  ،بعد از گذشت چند روز. كند ميآن كارگزار اقدام به خريد  ،دخريد باش

در اين فـرم نـام سـهامدار، نـام و نمـاد شـركت       . شود سند رسمي خريد سهام در بورس است آماده مي

خريدار بـا داشـتن   . خريداري شده، تعداد سهام، مبلغ تمام شده و برخي اطالعات ديگر ثبت شده است

  .تواند جهت دريافت فرم اصلي سهم خريداري شده اقدام نمايد اين فرم مي

  فرم اعالميه خريد ي نمونه

  بسمه تعالي     
       :تاريخ                                     تهرانبورس اوراق بهادار                                                                  

  :شماره                             تابلو اصلي –اعالميه خريد و فروش                                                        
  :شركت نماد

بدينوسيله تأييد مي نمايد كه سهام مشروح ذيل در اين تاريخ به وسيله امضاء كنندگان زير در جلسه 
  .رسمي بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است

  :فروشندهنام :                                   كد فروشنده
  :نام پدر:                        صادره:                             شماره شناسنامه

  )ريال( جمع كل معامله  )ريال( نرخ  تعداد  نام شركت

     

  
  درصد كارمزد 4/0                       

  نيم درصد ماليات              كسرمي شود    
  درصد تسهيالت 15/0                        

  دريافتيجمع كل                       
  

  :فروشندهكد كارگزار                      
   :مهر و امضاء                     
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تكمیل فرم درخواست فروش

برای فروش سهام نیز فروشنده باید به كارگزار مراجعه نماید. اما این بار به جای یك 

فرم باید دو فرم را تكمیل کند. فرم اول فرم وكالت نامه ی فروش اس��ت كه توس��ط 

فروشنده كامل می شود. از آنجا كه در زمان انتقال سهم به فرد دیگر؛ فروشنده حضور 

ندارد تا سند مربوطه را امضا كند فروشنده از طریق فرم وكالت نامه این اجازه را به 

كارگزار می دهد تا به وكالت از او سند را امضا نماید. پس از تكمیل فرم وكالت نامه، 

فروشنده باید فرم فروش سهام را تكمیل کند. در این فرم نیز مشخصاتی همانند فرم 

خرید وجود دارد.

  تكميل فرم درخواست فروش

يك فرم بايد دو فـرم را   جاي بهبار  اما اين. نمايدبراي فروش سهام نيز فروشنده بايد به كارگزار مراجعه 

در كـه   جـا از آن .شـود  فروش است كه توسط فروشنده كامل مي ي نامه فرم اول فرم وكالت. كندتكميل 

 از طريـق فروشنده حضور ندارد تا سند مربوطه را امضـا كنـد فروشـنده     ؛زمان انتقال سهم به فرد ديگر

پس از تكميل فرم . دهد تا به وكالت از او سند را امضا نمايد كارگزار مي نامه اين اجازه را به فرم وكالت

در ايـن فـرم نيـز مشخصـاتي هماننـد فـرم       . كندفرم فروش سهام را تكميل  بايدفروشنده  ،نامه وكالت

  .خريد وجود دارد

  فرم درخواست فروش ي نمونه

  بسمه تعالي     
  :تاريخ                                      تهرانبورس اوراق بهادار                                                                

  :شماره                             تابلو اصلي –اعالميه خريد و فروش                                                        
  :شركت نماد

شروح ذيل در اين تاريخ به وسيله امضاء كنندگان زير در جلسه بدينوسيله تأييد مي نمايد كه سهام م
  .رسمي بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است

  :فروشندهنام :                                   كد فروشنده
  :نام پدر:                        صادره:                             شماره شناسنامه

  )ريال( جمع كل معامله  )ريال( نرخ  ادتعد  نام شركت

     

  
  درصد كارمزد 4/0                       

  نيم درصد ماليات              كسرمي شود    
  درصد تسهيالت 15/0                        

  دريافتيجمع كل                       
  

  :فروشندهكد كارگزار                      
  :مهر و امضاء                     
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هزینه ی خرید و فروش

مطابق قانون، مشتریان باید برای انجام معامالت اوراق بهادار به مراکزی که خدمات 

ارائه می دهند کارمزدهایی به شرح زیر پرداخت می کنند:

کارمزد کارگزاران.  1

کارگزاران درصدی از هر معامله را بابت کاری که انجام می دهند دریافت می کنند. این 

مبلغ معادل 4 در هزار )0/4 درصد( ارزش معامله تا سقف 100 میلیون ریال است که 

توسط فروشنده و خریدار به نسبت مساوی پرداخت می شود.

کارمزد سازمان .  2

سازمان بورس بابت حق نظارت بر معامالت، معادل یک در هزار )0/1 درصد( ارزش 

هر معامله را، تا سقف 200 میلیون ریال، دریافت می کند. 60 درصد این مبلغ توسط 

فروشنده و 40 درصد آن توسط خریدار پرداخت می شود.

کارمزد بورس .  3

ش��رکت بورس بابت ش��رایط و امکاناتی که برای انجام معامالت فراهم کرده اس��ت 

کارمزدی معادل 1/4 در هزار )0/14 درصد( ارزش هر معامله را تا سقف 200 میلیون 

ریال دریافت می کند، 60 درصد این مبلغ توسط فروشنده و 40 درصد توسط خریدار 

پرداخت می شود.

کارمزد شرکت سپرده گذاری .  4

ش��رکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه ی وجوه، بابت تسویه حساب های هر معامله، 

کارم��زدی مع��ادل یک در ده هزار )0/01 درصد( ارزش هر معامله را تا س��قف 200 

میلیون ریال دریافت می دارد. 60 درصد از این مبلغ توس��ط فروش��نده و 40 درصد 

توسط خریدار پرداخت می شود.
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مالیات نقل و انتقال.  5

فروش��نده ی اوراق به��ادار در هر معامله مبلغ 5 در ه��زار )0/5 درصد( ارزش معامله 

را بابت مالیات پرداخت خواهد کرد. به جز این مالیات، س��هامداران مالیات دیگری 

پرداخت نمی کنند.

بدین ترتیب، مجموع کارمزدی که خریدار اوراق بهادار پرداخت می کند 0/5 درصد 

ارزش معامله و کارمزد پرداختی فروشنده با احتساب 0/5 در صد مالیات معادل 1/05 

درصد ارزش هر معامله می باشد.

اوراق قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار

1. سهام

هر سهم بیانگر درصدی از مالکیت صاحب آن در شرکت است. وقتی فردی در كارخانه 

یا بنگاهی ش��ریك می شود به او سندی تعلق می گیرد كه مشخص كننده ی میزان 

مشاركت او در كارخانه است، به این سند "سهم" می گویند. افرادی كه سهام شركت ها 

را خریداری می كنند در حقیقت در كلیه ی امكانات و منافع شركت، به نسبت سهم 

خریداری شده، شریك شده اند. سهم شركت های بورسی كه مردم خریداری می كنند 

"س��هام عادی" نام دارد. س��هام عادی میزان شراكت، تعهدات و منافع دارنده ی آن را 

مشخص می كند و در صورت ورشكستگی شركت، سهامدار تعهد و مسئولیتی اضافه 

بر میزان پرداخت شده برای سهام شركت را ندارد.

2. اوراق قرضه

سندی كه براساس آن صادر كننده به خریدار بدهكار می شود "اوراق قرضه" نام دارد. 

اوراق قرضه دارای س��ر رسید اس��ت و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیله ی صادر 

كننده پرداخت می ش��ود. به این اوراق بهره تعلق می گیرد. دارندگان اوراق قرضه به 

دلیل این كه فقط به شركت وام داده اند و در زمان سررسید اصل پول خود را دریافت 
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می كنند، هیچ گونه حق مالكیت و یا حق رأی در شركت ندارند. در ایران اوراق قرضه 

به علت مغایرت آن با شرع )ربوی بودن آن( منتشر نمی شود.

3 . اوراق مشاركت

اوراق مش��اركت با مجوز س��ازمان بورس برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز 

طرح های س��ودآور تولیدی و خدماتی، توسط سازمان مجری طرح، منتشر می شود. 

اوراق مش��اركت در ایران جایگزین اوراق قرضه ش��ده اس��ت. تفاوت اوراق مشاركت 

و اوراق قرضه در این اس��ت كه اولًا در اوراق مش��اركت وجوه دریافتی حتمًا باید در 

طرح های مشخص تولیدی، عمرانی یا خدماتی به كار گرفته شود اما در اوراق قرضه 

ب��رای وام گیرنده محدودیتی در نحوه ی مصرف وجوه وجود ندارد و او مختار اس��ت 

وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه را در هر كاری كه تمایل داشته باشد به كار گیرد؛ 

ثانیًا اوراق قرضه بهره ی ثابت دارند ، اما اوراق مشاركت عالوه بر داشتن نرخ سود علی 

الحس��اب تضمین شده ای كه اوراق را با آن نرخ شناسایی می کنند )برای مثال اوراق 

مش��ارکت 15% ایران خودرو(، در صورتی كه در پایان اجرای طرح مورد نظر س��ود 

پروژه یا طرح بیشتر از نرخ علی الحساب باشد سود باقی مانده به نسبت اوراق مشاركت 

بین افراد تقسیم می شود. در بورس های خارجی اوراق قرضه و در بورس ایران اوراق 

مشاركت قابلیت خرید و فروش دارند.



بخش چهارم: اصطالحات رایج در بورس اوراق بهادار
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 اصطالحات رایج در بورس اوراق بهادار

انجام هر فعالیتی مس��تلزم آن اس��ت كه در وهله ی اول فرد با اصطالحات رایج آن 

فعالیت آشنا ش��ود. فرض كنید می خواهید رانندگی یاد بگیرید. ابتدا باید با مفهوم 

فرمان، كالچ، ترمز، دنده و ... آشنا  شوید و سپس چگونگی كاربرد و نحوه ی استفاده 

از هر یك از آنها را در عمل بیاموزید، یعنی رانندگی را بیاموزید، آنگاه پس از آگاهی 

كامل و اطمینان پشت فرمان نشسته و آماده ی رانندگی  شوید. بورس اوراق بهادار نیز 

از این قاعده مستثنی نیست؛ یعنی هیچ فردی بدون شناخت و آگاهی از اصطالحات، 

در این بازار موفق نخواهد بود. البته ش��ناخت و آگاهی از اصطالحات نیز به تنهایی 

برای فعالیت در بازار كافی نیس��ت بلكه این امر به عنوان الفبای بازار سرمایه جهت 

برداشتن هر گامی الزامی است. برای انجام فعالیت توأم با موفقیت الزم است فرد عالوه 

بر آگاهی كامل از اصطالحات، نحوه ی كاربرد آنها و مهارت های عملی و فنی مرتبط 

با بازار را نیز فرا بگیرد. با توجه به اهمیت این موضوع و به عنوان اولین گام آشنایی با 

بازار سرمایه، در ادامه شما را با برخی اصطالحات رایج در این بازار آشنا می كنیم. 

شركت

زمانی كه مجوز قانونی فعالیت اقتصادی برای یک شرکت صادر شود می توان گفت 
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که آن ش��ركت تأسیس شده است. شركت ها در چارچوب قانون تجارت دارای انواع 

مختلف هستند كه عبارتند از:

شركت سهامی )عام – خاص(؛

شركت با مسئولیت محدود؛

شركت تضامنی؛

شركت مختلط سهامی؛

شركت مختلط غیر سهامی؛

شركت نسبی؛

شركت تعاونی.

از انواع ش��ركت های نام برده ش��ده فقط شركت های سهامی عام قابلیت پذیرش در 

بورس سهام را داشته و اکنون هم در بورس تهران فعالیت دارند. بنابر این در ادامه به 

تشریح شركت سهامی و به ویژه شركت سهامی عام می پردازیم. 

شركت سهامی

زمانی كه یك شركت برای انجام امور تجارتی بین حداقل سه نفر، و یا بیشتر، تشكیل 

می ش��ود به آن شركت سهامی می گویند. س��رمایه ی این شركت از سهاِم هم ارزش 

تشكیل می شود. برای مثال سرمایه ی شركت سهامی الف صد میلیون ریال می باشد 

كه به صورت صد هزار س��هم هزار ریالی توسط صاحبان سهام تأمین گردیده است. 

مسئولیت صاحبان سهام به نسبت مبلغی است كه سهم خریده اند؛ بنابراین بدیهی 

است كس��انی كه دارای سهام بیشتر و در نتیجه سرمایه ی بیشتری هستند، دارای 

حقوق و مس��ئولیت زیادتری نیز می باش��ند. شركت س��هامی بر دو نوع است: عام و 

خاص.

الف. شركت سهامی خاص

ش��ركتی كه کل س��رمایه اش در موقع تأسیس از سوی مؤسسان آن تأمین می شود 

شركت سهامی خاص طبق قانون، نام دارد. سرمایه ی این شركت سهامی خاص در 
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زمان تأسیس نباید از یك میلیون ریال كمتر باشد.

ب. شركت سهامی عام

ش��ركتی كه مؤسسان آن قسمتی از سرمایه ی ش��ركت را از طریق فروش سهام به 

عموم مردم تأمین می كنند ش��ركت سهامی عام نام دارد. سرمایه ی شركت سهامی 

عام در موقع تأس��یس نباید از پنج میلیون ریال كمتر باشد. در شركت های سهامی 

عام صاحبان سهام می توانند سهام خود را به دیگران بفروشند و در واقع مالكیت خود 

را به آنان منتقل نمایند. در بورس فقط شركت های سهامی عام پذیرفته می شوند و 

افراد با خریدن سهام در سود و زیان این شركت ها سهیم می شوند. میزان مشاركت 

سهامداران حداكثر برابر با ارزش سهام آنهاست.

بورس

بورس مكانی اس��ت كه كار قیمت گذاری و خرید و فروش كاال و اوراق بهادار در آن 

انجام می گیرد. بورس ها دارای انواع مختلف هستند كه مهم ترین آن ها بورس كاال و 

بورس اوراق بهادار است.

 بورس كاال1.  

بورس��ی ك��ه در آن كاالهای مختلف مورد معامله قرار می گی��رد بورس كاال نامیده 

می ش��ود. بورس های كاال با توجه به كاالیی كه در آن ها معامله می ش��ود نام گذاری 

می شوند. برخی از مهمترین بورس های كاال عبارتند از بورس فلزات )فوالد، آلومینیوم 

و...(، بورس محصوالت كشاورزی )ذرت، گندم، سویا و...( و بورس نفت.

بورس اوراق بهادار.  2

بورس اوراق بهادار یك بازار متشكل، رسمی و دائمی است كه در آن خرید و فروش 

اوراق بهادار )سهام شركت ها و اوراق مشاركت( تحت ضوابط و مقررات خاصی انجام 

می شود.
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اوراق بهادار

هر ورقه ا ی که دارای ارزش پولی باشد اوراق بهادار نامیده می شود. برای مثال، بلیط 

اتوبوس واحد، تمبِر نامه، اوراق س��هام ش��ركت ها و... اوراق بهادار هستند. منظور از 

اوراق بهاداری كه در بورس مورد معامله قرار می گیرد اوراقی اس��ت كه برای تأمین 

منابع مالی شركت ها صادر می شود. از جمله ی این اوراق می توان اوراق سهام و اوراق 

مشاركت را نام برد.

سهم

سهم ورقه ی بهادار و قابل معامله ای است كه نشان دهنده ی میزان مالكیت فرد در 

شركت اس��ت. برای مثال اگر یك ش��ركت 1/000/000 سهم منتشر كند و فردی 

1000 سهم از این شركت را خریداری نماید این شخص یك هزارم از مالكیت شركت 

را دارا می باشد. بر روی ورقه ی سهم اطالعاتی شامل شماره ی ثبت، مبلغ سرمایه ی 

ثبت ش��ده و سرمایه ی پرداخت شده، نوع سهم، مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت 

شده ی آن به حروف و عدد مشخص شده است. 

گواهی نقل و انتقال سهام 

تعداد سهام خریداری شده توسط هر شخص، به همراه سایر اطالعات مربوط، بر روی 

ورقه ای به نام گواهی س��هام درج و در اختیار مالک قرار می گیرد با توجه به این که 

در سال های اخیر کل س��هام قابل عرضه از سوی شرکت، سپرده گذاری می شود به 

خریداران سهام گواهی نقل و انتقال سهام داده می شود.
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تصویر یك ورقه ی سهم
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بازار اولیه

فرض کنید افرادی برای س��رمایه گذاری، زمین بزرگی را خریداری کرده اند تا در آن 

به ساخت آپارتمان بپردازند و آپارتمان ها را به متقاضیان بفروشند. در اولین مرحله ی 

فروش آپارتمان های نوساز "بازار اولیه" شکل گرفته است. حال اگر صاحبان جدید این  

آپارتمان ها به هر دلیل اقدام به فروش ملک خود بنمایند "بازار ثانویه" شکل خواهد 

گرفت. درك مفهوم بازار اولیه و ثانویه به همین معناست. پس بازار اولیه زمانی شكل 

می گیرد كه دارایی برای اولین بار مورد معامله واقع شود و در شرایطی كه همان دارایی 

برای بارهای بعدی مورد معامله قرار  گیرد بازار ثانویه تشكیل شده است. برای فروش 

اوراق بهادار نیز همین ش��رایط حاكم اس��ت. بازاری كه در آن اوراق بهادار شركت ها 

برای اولین بار عرضه و فروخته می شود بازار اولیه نام دارد. در این بازار شركت به طور 

مستقیم س��رمایه ی مورد نیاز خود را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می كند. 

خرید سهام در این بازار از طریق "پذیره نویسی" انجام می شود. پذیره نویسی از طریق 

بانكی كه نماینده ی شركت است و یا سایر مؤسسات مجاز انجام می پذیرد. در این بازار 

همیشه یك طرف معامله شركت است؛ به عبارت دیگر فروشنده ی اوراق در این بازار 

همیشه شركت ها هستند. 

بازار ثانویه

دارایی هایی كه ابتدا در بازار اولیه مورد معامله قرار گرفته است در بورس، که در اینجا 

بازار ثانویه است، دوباره مورد معامله قرار می گیرد. برای مثال اگر فردی بخواهد سهامی 

را كه برای اولین بار ش��ركتی عرضه و او خریداری کرده است در بین سرمایه گذاران 

بعدی به فروش برساند باید به بورس یا بازار ثانویه مراجعه نماید. پس می توان گفت 

که تمام معامالت سهام در بورس جزء معامالت بازار ثانویه هستند. در این بازار اوراق 

بهادار بین سرمایه گذاران معامله می شود و شركت در آن نقشی ندارد.

قیمت اسمی

براساس قانون تجارت ایران، قیمت اولیه ی هر سهم از سهام شركت های سهامی عام 
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نباید از ده هزار ریال یا یک هزار تومان بیشتر باشد. به این قیمت كه مبنای محاسبات 

است قیمت اسمی می گویند در حال حاضر قیمت اسمی سهام شركت های سهامی 

عام در ایران معادل 1000 ریال در نظر گرفته می شود. 

سرمایه ی قانونی

جمع قیمت اس��می كلیه ی سهام شركت، س��رمایه ی قانونی آن شركت را تشكیل 

می دهد.

نماد

برای شناسایی آسان تر شركت های پذیرفته شده در بورس ، به هر شركت كدی داده 

می شود كه به آن نماد می گویند. نماد از حرف اول گروهی كه نشان دهنده ی صنعتی 

است كه شركت در آن قرار دارد و خالصه ای از نام آن شركت تشكیل شده است. برای  

مثال حرف اختصاری گروه ش��ركت های سیمانی )س( مثل سفارس )سیمان فارس( 

و گروه شركت های قندی )ق( مثل قپارس )قند پارس( و گروه صنایع شیمیایی )ش( 

مثل شخارك )پتروشیمی خارك( می باشد.

شاخص

یك��ی از نكات مورد توجه برای س��رمایه گذاری در بورس توجه به شاخص هاس��ت. 

ش��اخص ها اعدادی هس��تند كه وضعیت و روند بازار را در دوره های قبل و در حال 

حاضر نشان می دهند. شاخص ها دارای انواعی هستند كه مهم ترین آنها شاخص كل، 

ش��اخص بازده نقدی و قیمت، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شركت 

فعال تر اس��ت. ش��اخص بیانگر متوسط یا میانگین كل بازار اس��ت، به عبارت دیگر، 

شاخص به ما می گوید كه وضعیت كلی بازار نسبت به روزهای قبل، یا ماه قبل یا سال 

قبل چگونه اس��ت. با مقایسه ی شاخص هر روز با یك روز دیگر می توان دریافت كه 

نسبت به آن روز خاص روند تغییر كل بازار چگونه بوده است. اعداد شاخص ها به طور 

مرتب از طریق سایت بورس، روزنامه ها، رادیو و تلویزیون به آگاهی عموم می رسد.
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شاخص كل قیمت

شاخص كل قیمت، عددی است كه سطح عمومی قیمت سهام شركت های پذیرفته 

ش��ده در بورس را نش��ان می دهد. اگر تغییر شاخص مثبت باشد به آن معناست كه 

قیمت ها نسبت به روز قبل افزایش داشته است، و اگر تغییر شاخص منفی باشد بیانگر 

آن اس��ت كه قیمت ها نس��بت به روز قبل كاهش یافته است. برای مثال،  اگر امروز 

ش��اخص 9750 است و دیروز 9700 بوده است، نش��ان آن است که امروز بازار 50  

واحد رشد كرده است )متوسط قیمت سهام كل بازار(

شاخص بازده نقدی و قیمت )شاخص بورس(

ش��اخص بازده نقدی و قیمت كه به عنوان ش��اخص بورس نیز ش��ناخته می شود یكی از بهترین 

شاخص ها برای بررسی روند و جهت حرکت بازار است. تغییرات این شاخص نشان دهنده ی تغییرات 

متوسط سطح قیمت شركت ها و نیز بازدهی حاصل از تقسیم سود آنهاست. بنابراین شاخص مزبور 

نه تنها تغییرات قیمت را نشان می دهد بلكه سود تقسیمی شركت ها را نیز لحاظ می كند. 

شاخص مالی

شاخص مالی عددی اس��ت كه سطح   عمومی قیمت سهام شركت های غیر  صنعتی 

)سرمایه گذاری، خدمات مالی و واسطه گری مالی( را نشان می دهد.

شاخص صنعت

شاخص صنعت عددی اس��ت كه سطح عمومی قیمت سهام شركت های غیر مالی 

را نش��ان می دهد. این شاخص متوسط تغییرات قیمت سهام شركت های صنعتی و 

تولیدی را بیان می كند.

شاخص 50 شركت فعال تر

بورس معمولًا هر سه ماه یك بار از بین كلیه ی شركت های فعال در بورس، 50 شركت 
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را كه نسبت به سایر شركت ها وضعیت مالی و معامالتی بهتری داشته اند و میزان نقد 

شوندگی سهام آنها باالتر بوده است انتخاب می كند و براساس آن، شاخصی را محاسبه 

و اعالم می كند. این شاخص روند تغییرات قیمت 50 شركت مشخص شده را نشان 

می دهد. اگر تغییرات این شاخص مثبت باشد بدان معناست كه این شركت ها نسبت 

به قبل وضعیت بهتری دارند و اگر منفی باش��د به معنی آن اس��ت كه وضعیت آنها 

نسبت به قبل بدتر شده است.

در شاخص های قبلی، تمام سهام موجود در بورس در محاسبه ی شاخص مورد استفاده 

قرار می گرفت اما در اینجا تنها سهام برتر در محاسبه ی شاخص به کار می رود.

شركت های سرمایه گذاری

شركت های سرمایه گذاری شركت هایی هستند كه اوراق بهادار خود را در بازار عرضه 

می كنند و با منابع جمع آوری شده توسط سرمایه گذاران، در سهام شركت های موجود 

در بورس و یا شركت های خارج از بورس سرمایه گذاری می كنند. این شركت ها از محل 

درآمدی كه كسب می کنند به سهامداران خود سود می دهند. شرکت سرمایه گذاری 

توسعه ی صنایع بهشهر، شرکت س��رمایه گذاری بانك ملی و شرکت سرمایه گذاری 

توسعه ی صنعتی ایران نمونه هایی از شركت های سرمایه گذاری هستند.

شركت های غیر سرمایه گذاری

شركت های غیر سرمایه گذاری شركت های تولیدی، بازرگانی، یا خدماتی هستند كه 

در صنعت خاصی فعالیت دارند و افراد می توانند به طور مستقیم در آنها سرمایه گذاری 

کنند. برای مثال ش��ركت های ایران خودرو، سایپا و سیمان تهران جزء شركت های 

غیرسرمایه گذاری هستند. 

از زاویه ی دیگر ش��ركت ها را می توان به ش��ركت های مالی و غیر مالی طبقه بندی 

كرد. گروه اول شامل شركت های سرمایه گذاری، بانك ها و لیزینگ هاست و گروه دوم 

شركت های تولیدی و بازرگانی را در بر می گیرد.
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شركت های ُهلدینگ

شركت هایی كه با هدف در اختیار گرفتن مدیریت دیگر شركت ها تشكیل می شوند، 

ش��ركت های هلدینگ نام دارند. این ش��ركت ها با خرید تعداد زیادی از سهام دیگر 

ش��ركت ها حق رأی باالیی را برای خود ایجاد می كنند، س��پس با حضور در مجمع 

سالیانه ی شركت، با حق رأی باالیی كه دارند یك یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره ی 

آن ش��ركت ها را انتخاب نموده از طریق این اعضا، اداره ی آن ش��ركت ها را در اختیار 

خود می گیرند.

مجمع

گردهمایی مدیران و س��هامداران ش��ركت ها در پیرامون مسائل مختلف مربوط به 

شركت ها را مجمع می گویند. مجامع بر دو نوع عادی یا ساالنه و فوق العاده هستند.

مجمع عمومی عادی )ساالنه(

حداكثر چهار ماه بعد از پایان سال مالی، سهامداران و مدیران شركت ها برای ارائه ی 

وضعیت مالی و تعیین تكلیف صورت های مالی، جلسه ای را تشكیل می دهند كه به آن 

مجمع ساالنه و یا مجمع عمومی ساالنه )عادی( گفته می شود. در این مجمع هیئت 

مدیره گزارش خود را به همراه صورت های مالی س��ال گذش��ته به سهامداران ارائه 

می دهد و سهامداران در مورد مقدار و چگونگی تقسیم سود اعالم نظر و رأی گیری 

می كنند؛ در نهایت آنچه مورد تأیید سهامداران قرار بگیرد اجرا می شود. به عالوه در 

این مجمع در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس رأی گیری به عمل می آید.

مجمع عمومی فوق العاده

به جز مجمع عمومی ساالنه )عادی( هر مجمع دیگری كه تشكیل شود به آن مجمع 

فوق العاده می گویند. مجمع فوق العاده معمولًا برای انتخاب هیئت مدیره ی جدید، 

افزایش سرمایه، تغییر آدرس شركت و برخی موارد دیگر تشكیل می شود. تصمیمات 

در مجمع فوق العاده نیز از طریق رأی گیری از سهامداران انجام می پذیرد.
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سال مالی

شركت ها برای فعالیت ها و تهیه ی صورت های مالی خود، یك دوره ی زمانی یك ساله 

را با آغاز و پایان مشخص تعیین می كنند كه به آن سال مالی شركت گفته می شود. 

س��ال مالی اكثر ش��ركت های بورس از ابتدای فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه 

همان سال ، و برای شركت های سرمایه گذاری و خدمات مالی ، به خاطر نوع فعالیت 

آنها، از ابتدای مهرماه تا پایان ش��هریور ماه یا از ابتدای دی ماه تا پایان آذرماه تعیین 

می ش��ود. سود و زیان شركت ها معمولًا پس از پایان سال مالی شركت ها محاسبه و 

اعالم می ش��ود. پس از پایان این دوره ی یك ساله، هیئت مدیره گزارش كار خود را 

اعالم می دارد و سهامداران نیز در پایان سال مالی از وضعیت مالی و سود و زیان یك 

ساله ی شركت آگاه می شوند. 

سرمایه

سرمایه عبارت است از حق صاحبان یك شركت نسبت به دارایی آن شركت. سرمایه ی 

ش��ركت از كم كردن مجموع بدهی ها از جمع دارایی های آن به دس��ت می آید؛ به 

عبارت دیگر، پس از پرداخت تمام بدهی ها و تعهدات یك ش��ركت آنچه از دارایی ها 

باقی می ماند متعلق به صاحبان آن شركت است.

بدهی

بدهی های یك شركت جمع مطالبات اشخاص یا بستانكاران از آن شركت است.

دارایی

دارایی یك ش��ركت عبارت اس��ت از كلیه ی اموال و حقوقی ك��ه دارای ارزش پولی 

باشند. این دارایی ها ممكن است عینی و مشهود باشد، مثل زمین، ساختمان، وجه 

نقد و موجودی كاال؛ و یا به صورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت باشد، مثل 

سرقفلی و مطالبات اشخاص.
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افزایش سرمایه

شركت ها برای اجرای طرح های جدید و یا گسترش فعالیت های خود به منابع مالی 

جدید نیاز دارند. این وجوه به روش های مختلفی تأمین می گردد. یكی از شیوه های 

تأمین مالی، افزایش س��رمایه اس��ت که در نتیجه ی آن تعداد سهام شركت افزایش 

می یابد. برای افزایش سرمایه، هیئت مدیره در مجمع عمومی فوق العاده، علت افزایش 

سرمایه و شیوه ی به کارگیری و بازدهی مورد انتظار آن را شرح می دهد و در صورتی 

كه س��هامداران طرح توجیهی هیئت مدیره را تصویب كنند، افزایش س��رمایه اجرا 

می شود. مهم ترین روش های افزایش سرمایه، افزایش سرمایه به روش جایزه )سود 

انباشته( و از محل آورده می باشد.

افزایش سرمایه به روش جایزه )سود انباشته(

هیئت مدیره ی شركت ها به دالیل مختلف قسمتی از سود شركت را به صورت انباشته 

نگهداری می كنند. این س��ود متعلق به سهامداران اس��ت. در زمان افزایش سرمایه، 

شركت از محل همین انباشته ها به سهامداران سهام جدید می دهد. میزان دریافت 

سهام جدید توسط هر فرد بستگی به تعداد سهام قبلی او دارد و از آنجا كه شركت 

در قبال اعطای سهام جدید از سهامداران پولی دریافت نمی کند به آن سهاِم جایزه 

می گویند.

در اجرای این روش، ثروت سهامداران هیچ تغییری نمی كند و فقط تعداد سهام آنها 

بیشتر می شود ولی از نظر دفتری و حسابداری تغییر اندكی در حساب های شركت 

ایجاد می گردد. 

افزایش سرمایه از محل آورده

اگر شركتی بخواهد فعالیتی را انجام دهد كه به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، در 

صورتی كه منابع الزم را برای تأمین این نیاز در اختیار نداشته باشد، ناچار به دریافت 

منابع جدید از بازار اولیه است. برای انجام این كار شركت می تواند از شیوه ی افزایش 

سرمایه از محل آورده استفاده نماید. این عمل به دو صورت می تواند انجام پذیرد:
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از طریق اعطای حق تقدم خرید سهام جدید به سهامداران فعلی. در این حالت .  1

سهامداران فعلی شركت در خرید سهام جدید اولویت دارند.

در صورتی كه مجمع فوق العاده تصویب كند، شركت می تواند افزایش سرمایه را .  2

بدون اعطای حق تقدم به سهامداران موجود، به عموم مردم عرضه كند.  

حق تقدم

زمانی كه ش��ركت نیاز به سرمایه ی جدید پیدا کند، می تواند از طریق فروش سهام، 

س��رمایه ی مورد نیاز خود را تأمین کند. از آنجا كه سهامداران شركت مالك شركت 

محسوب می شوند نسبت به دیگر افراد در هر فعالیت شركت از اولویت برخوردارند، در 

این رابطه نیز شركت برای آنها حقی در نظر می گیرد كه به آن حق تقدم می گویند. 

برای این كار ش��ركت از طریق نامه و یا روزنامه س��هامداران قبلی خود را در جریان 

افزایش سرمایه قرار می دهد و به نسبت سهامشان حق تقدم برای آنها صادر می كند 

و از ایش��ان می خواهد تا برای افزایش سرمایه ی شركت اقدام به خرید سهام جدید 

نمایند. در این شرایط سهامدار می تواند یکی از سه كار زیر را انجام دهد:

مبلغ حق تقدم را پرداخت و سهام جدید دریافت کند؛.  1

حق تقدم خود را بفروشد و در افزایش سرمایه مشارکت نکند؛.  2

در صورتی كه سهامداران قبلی به هر دلیل آمادگی خرید سهام جدید را نداشته .  3

باش��ند برگه ی حق تقدم خود را در بازار می فروش��ند؛ و در صورت فراموشی و عدم 

مراجعه به ش��ركت به هر دلیل، پس از پایان آن دوره ی خاص شركت خود اقدام به 

فروش سهام جدید نموده و مزایای حاصل از حق تقدم استفاده نشده را به سهامداران 

قبلی خود پرداخت می کند.

اندوخته )سود انباشته(

هیئت مدیره ی شركت ها بخشی از سود سالیانه ی شركت را براساس قانون و یا برای 

مص��ارف خاص و موارد غیرقابل پیش بینی نگهداری می كنند. به این مبالغ اندوخته 

)سود انباشته( گفته می شود.
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اندوخته ی عادی

زمانی كه شركت برای انجام برخی اقدامات  نیاز به اندوخته پیدا می كند هیئت مدیره 

در مجمع دالیل و توجیهات خود را به سهامداران اعالم می کند. در صورتی كه این 

دالیل مورد قبول س��هامداران واقع ش��ود هیئت مدیره مجاز به نگهداری و اندوخته 

کردن بخشی از سود شركت خواهد بود. به این نوع اندوخته كه با توافق سهامداران 

انجام می شود اندوخته ی عادی می گویند.

اندوخته  ی قانونی

قانون بورس اوراق بهادار ش��ركت ها را موظف كرده است تا در هر دوره 10% از سود 

خود را در شركت نگهداری كنند و بین سهامداران توزیع نكنند که  این مبلغ به عنوان 

حساب اندوخته ی قانونی نگهداری می شود. جمع آوری این مبلغ تا زمانی كه مانده ی 

این حساب به 5% سرمایه شركت برسد ادامه می یابد و پس از این كه مانده ی حساب 

اندوخته ی قانونی به 5% سرمایه ی شرکت رسید فرایند اندوخته كردن سود متوقف 

می ش��ود؛ اما اگر ش��ركت افزایش س��رمایه بدهد باید در دوره های بعدی تا رسیدن 

اندوخته ی قانونی به 5% سرمایه جدید، اندوخته كردن را ادامه دهد.

 )EPS( سود هر سهم

سود هر سهم سودی است که شرکت به ازای هر سهم به دست می آورد. به عبارت 

دیگر، EPS بیانگر سودی است که در نتیجه ی فعالیت های یک سال مالی شرکت به 

هر سهم تعلق می گیرد.

معمولًا در ابتدای هر سال مالی مدیران شركت ها براساس برنامه ها و فعالیت هایی كه 

تنظیم كرده اند سود شركت را در کل و به ازای هر سهم تخمین می زنند كه البته این 

تخمین ممكن است تا پایان دوره تغییر كند. فرض كنید شركتی در زمینه ی ساخت 

خودرو فعالیت می کند. مدیران این ش��ركت با توجه به امكاناتی كه در اختیار دارند 

پیش بینی می كنند برای س��ال آینده 1000 دستگاه خودرو تولید كنند. همچنین 
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ب��ا توجه به تقاضای بازار برای خودرو پیش بینی می كنند که هر دس��تگاه خودرو را 

به قیمت 50/000/000 ریال بفروش��ند. از آنجایی كه پیش بینی می شود جمع کل 

هزینه ی تمام ش��ده ی هر اتومبیل 40/000/000 ریال باش��د، سود شركت به ازای 

فروش هر اتومبیل 10/000/000 ریال اعالم خواهد شد. اگر عدد 10/000/000/000 

ریال را بر تعداد س��هام شركت تقس��یم كنیم آنچه حاصل می شود سود پیش بینی 

شده ی هر سهم )EPS( خواهد بود. 

نكته ی قابل توجه این كه شركت ها موظف هستند كه به محض تغییر پیش بینی های 

خود آن را به بازار اعالن نمایند.

تعدیل سود

سود شركت در طی سال مالی ممكن است كمتر و یا بیشتر از سود پیش بینی شده 

گردد. در این حالت با توجه به مغایرتی که بین سود پیش بینی شده و واقعی به وجود 

می آید در سودهای پیش بینی شده ی قبلی تغییراتی داده می شود و سودهای جدید 

اعالم می ش��ود. این تغییرات EPS را تعدیل می گویند. در مثال قبل مدیران ش��ركت 

خودروسازی براساس امكانات و اطالعاتی كه در اختیار داشتند پیش بینی كرده بودند 

سود ش��ركت 10/000/000/000 ریال بشود. اما در طول سال به دلیل گران شدن 

برخی قطعات وارداتی پیش بینی می شود هزینه ی ساخت هر خودرو از 40/000/000 

ریال به 42/000/000 ریال افزایش یابد. در نتیجه سود شركت از 10/000/000/000 

ریال به 8/000/000/000 ریال كاهش می یابد بدیهی اس��ت سود هر سهم  شركت 

براساس تغییر سود شركت تعدیل می شود و به بازار اعالم می گردد.

)DPS( سود تقسیمی هر سهم

پس از آن كه سود خالص شركت مشخص شد، شركت براساس قانون مبلغی از سود 

خالص را انباشته می کند و آنچه را باقی می ماند بین سهامداران تقسیم می كند. به 

این مبلغ، DPS یا سود تقسیمی می گویند. از تقسیم سود کل تقسیمی بر تعداد سهام 

شرکت سود تقسیمی هر سهم به دست می آید.
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)P/E( نسبت قیمت به درآمد هر سهم

برخی اطالعات مربوط به شركت ها، به طور مرتب در اختیار عموم قرار می گیرد. یكی 

از این اطالعات نسبت قیمت به درآمد هر سهم )P/E( است. این نسبت به افراد كمك 

می كند تا بتوانند شركت های مختلف یك صنعت را با هم مقایسه كنند. فرض كنید 

قیمت سهام دو شركت A,B به طور مساوی 2000 ریال است و سود شركت A برابر 

 A شركت )P/E( برابر 200 ریال می باشد بدین ترتیب B 100 ریال و س��ود ش��ركت

برابر 20 )20=100: 2000( و )P/E( شركت B برابر 10 )10=2000:200( خواهد شد. 

از مقایسه ی این دو شركت نتیجه می گیریم كه شركتی كه )P/E( كمتری دارد نسبت به قیمت 

سهام شرکت، سود بیشتری داشته است. نسبت P/E اطالعات ارزشمند دیگری را نیز در اختیار 

سهامداران قرار می دهد. به این صورت كه سهامداران می توانند از دوره ی بازگشت سرمایه ی 

خود آگاه شوند. فرض كنید )P/E( شركتی برابر با 2 است. این عدد به سهامداران می گوید با 

توجه به سود ساالنه ای كه، با ادامه ی روند سودآوری فعلی، عاید آنها خواهد شد دو سال طول 

می کشد تا سرمایه ی اولیه ای كه با آن سهم را خریده اند دریافت دارند. 

صف خرید

اگر تعداد زیادی از افراد در یك روز برای خرید سهم معین مراجعه نمایند و فروشنده ای 

نباشد، در اصطالح می گویند صف خرید برای آن سهم تشكیل شده است.

صف فروش

اگر تعداد زیادی از افراد كه مالك سهام یك شركت می باشند برای فروش سهام خود 

مراجعه نمایند و خریداری برای آن نباش��د اصطالحًا می گویند برای این سهم صف 

فروش تشكیل شده است.

بسته شدن نماد

بس��ته  شدن نماد شركت به معنی متوقف ش��دن معامالت و حذف موقت نماد آن 
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شركت از تابلوی بورس است. دلیل این امر آن است كه شركت بورس بعضی مواقع 

به دلیل وجود ابهام در مورد شركت و یا انتشار اطالعات مهم راجع به آن و یا تقسیم 

س��ود و یا افزایش سرمایه ی شركت، معامالت آن را تا زمان مشخص شدن وضعیت 

متوقف می كند. مواردی كه موجب چنین اتفاقی می شود عبارتند از: تعیین اعضای 

هیئت مدیره، تعدیل EPS ، تغییر محل شركت و افزایش سرمایه. بدیهی است پس از 

انجام هر یك از موارد یاد شده بالفاصله نماد شركت باز خواهد شد و معامالت شركت 

از سرگرفته می شود.

روزنامه ی رسمی

یكی از وظایف شركت ها تعیین روزنامه ی رسمی است. شركت ها در مجمع عمومی 

ساالنه ی خود، روزنامه ای را به عنوان روزنامه ی رسمی خود تعیین می کنند تا از طریق 

آن كلیه ی اخبار مورد نیاز سهامداران، از قبیل زمان و نحوه ی پرداخت سود، افزایش 

سرمایه، تاریخ مجمع و... را به اطالع سهامداران برسانند. 

بازارهاي اول و دوم

بورس داراي دو بازار اول و دوم است كه هریك كاركرد و شرایط پذیرش خاص خود را 

دارند. بازار اول داراي دو تابلو اصلي و فرعي است. پذیرش سهام در هریك از تابلوهاي 

بازار اول تابع شرایط خاص خود است و براي بازار دوم نیز قانون شرایط و مقررات ویژه اي 

مشخص كرده اس��ت. عالوه بر شرایط اختصاصي كه براي هریك از تابلوهاي اصلي و 

فرعي بازار اول و براي بازار دوم مشخص شده است مطابق قانون پذیرش سهام در هریك 

از دو بازار ابتدا باید از یك سري شرایط عمومي نیز برخوردار باشد كه در ادامه شرایط 

عمومي و برخي از شرایط حاكم بر پذیرش سهام در هریك از دو بازار را ذكر مي كنیم.

شرایط عمومي

سهام عادي براي پذیرش در هریك از بازارها، باید داراي شرایط زیر باشد:

نزد سازمان ثابت شده باشد.- 1
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محدودیت قانوني مؤثر براي نقل و انتقال آن یا اعمال حق رأي توسط صاحبان آن - 2

وجود نداشته باشد.

با نام و داراي حق رأي باشد.- 3

تمام بهاي اسمي آن پرداخت شده باشد.- 4

برخي شرایط خاص پذیرش سهام عادي در تابلوي اصلي بازار اول

متقاضي پذیرش سهام در تابلوي اصلي بازار اول، باید داراي شرایط زیر باشد:

سهام عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از دویست میلیارد ریال كمتر نباشد.- 1

تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادي بوده و امتیاز خاصي براي بعضي سهام داران - 2

درنظر گرفته نشده باشد.

در سه دوره مالي متوالي منتهي به پذیرش كه حداقل دو دوره آن سال مالي كامل - 3

باشد، سودآور بوده و هم چنین چشم انداز روشني از تداوم سودآوري و فعالیت شركت 

در صنعت مربوطه وجود داشته باشد.

زیان انباشته نداشته باشد.- 4

سود عملیاتي شركت در دو دوره مالي منتهي به پذیرش از كیفیت باالیي برخوردار - 5

باشد.

برخي شرایط خاص پذیرش سهام عادي در تابلوي فرعي بازار اول

سهامي عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از یك صد میلیارد ریال كمتر نباشد.- 1

براس��اس آخرین صورت هاي مالي ساالنه حسابرسي شده، نسبت حقوق صاحبان - 2

سهام به كل دارایي ها، حداقل 20 درصد باشد.

در دو دوره مالي منتهي به پذیرش، سودآور بوده و هم چنین چشم انداز روشني از - 3

تداوم سودآوري و فعالیت شركت در صنعت مربوطه وجود داشته باشد.
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برخي شرایط خاص پذیرش سهام عادي در بازار دوم

متقاضي پذیرش سهام عادي در بازار دوم باید داراي شرایط زیر باشد:

سهام عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از سي میلیارد ریال كمتر نباشد.- 1

براس��اس آخرین صورت هاي مالي ساالنه حسابرسي شده، نسبت حقوق صاحبان - 2

سهام به كل دارایي ها، حداقل 15 درصد باشد.

در یك دوره مالي منتهي به پذیرش، سودآور بوده و هم چنین چشم انداز روشني از - 3

تداوم سودآوري و فعالیت شركت در صنعت مربوطه وجود داشته باشد.

حداقل داراي یك بازارگردان باشد.- 4

صورت های مالی

شركت ها برای نشان دادن وضعیت مالی و عملكرد خود خالصه ای از اطالعات مالی 

را در قالب صورت های مالی ارائه می كنند. به عبارت دیگر، صورت های مالی وضعیت 

مالی موجود و  نتیجه ی نهایی فعالیت های ساالنه شركت ها هستند و حسابداران با 

خالصه كردن تمام اطالعات مالی در یك دوره ی زمانی مش��خص و یا در یك زمان 

معین، صورت های مالی را تهیه و  گزارش می کنند.

صورت های مالی اساسی كه معمولًا تهیه و ارائه می شوند شامل ترازنامه، صورت سود 

و زیان و صورت جریانات نقدی می باشد.

ترازنامه

ترازنامه یكی از صورت های مالی اساسی است كه وضعیت مالی مؤسسه را در یك زمان 

معین نشان می دهد. ترازنامه در یك زمان مشخص نشان می دهد كه مانده ی دارایی ها، 

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شركت چقدر است. به عبارت دیگر ترازنامه شامل آخرین 

اطالعات از مانده ی حساب های ترازنامه ای )دارایی ها بدهی ها و حقوق صاحبان سهام( در 

دفاتر حسابداری شركت است. ترازنامه به طور خالصه، همان معادله ی اساسی حسابداری 

را در هر لحظه از زمان نشان می دهد )دارایی= بدهی+ حقوق صاحبان سهام(.
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ترازنامه به دو ش��كل حساب T و ش��كل گزارشی تهیه می شود. نوع حساب T آن به 

شكل زیر است: 

ترازنامه

موجودی نقد

سرمایه گذاری های كوتاه مدت 

حساب های دریافتنی

موجودی كاال

جمع دارای های جاری

اموال و ماشین آالت

زمین و ساختمان

جمع دارایی های ثابت

جمع دارایی ها

حساب های پرداختنی

تسهیالت كوتاه مدت

جمع  بدهی ها جاری

تسهیالت بلند مدت

اسناد پرداختنی بلند مدت

جمع بدهی های بلند مدت

جمع بدهی ها

سرمایه

ذخیره ی قانونی

سود انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق ....
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صورت حساب سود و زیان

صورت حس��اب س��ود و زیان، یكی از صورت های مالی است كه نتیجه ی عملكرد و 

فعالیت های شركت را در یك دوره ی زمانی معین )یك ساله( نشان می دهد. در صورت 

حس��اب س��ود و زیان ، خالصه ی تمام درآمدها و هزینه های شركت در یك دوره ی 

زمانی درج می شود. نمونه ای از صورت حساب سود وزیان:
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حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام، حاصِل تفریِق مجموع بدهی ها از مجموع دارایی ها می باشد. به 

عبارت دیگر، حقوق صاحبان سهام جمع كل ادعاهای مالكان یا سهامداران بر روی 

دارایی های شركت است.

وظایف كارگزار

كارگزار نماینده ی س��رمایه گذاران برای خرید و فروش اوراق بهادار در بازارهای مالی 

است. به عبارت دیگر  در بازارهای مالی برای خرید و فروش باید سفارش مورد نظر به 

كارگزار منتقل شود تا كارگزار معامله را انجام دهد.

معیار انتخاب كارگزار

كارگزار را براس��اس كیفیت خدماتی كه ارائه می دهد و نیز مهارت، س��رعت و دقت 

آن انتخاب می كنند. كارگزاران را براس��اس نوع خدمات مشاوره ای و خدمات اضافی 

و تحلیلی كه به مش��تریان ارائه می كنند و نیز براساس توان آنها برای اجرای سریع 

و صحیح معامالت، طبقه بندی و گزینش می كنند. همچنین كارگزاران را براس��اس 

هزینه هایی كه برای معامالت از مشتری دریافت می كنند و یا تخفیف هایی كه برای 

آنها در نظر می گیرند، انتخاب می كنند.

اطالعاتی که شرکت ها در اختیار افراد قرار می دهند؟

شركت ها براساس مقررات نهادهای ناظر و بورس ها و نیز مقرراتی كه در اساسنامه ی 

آنها وجود دارد، اطالعات مالی و عملكردی مختلف را ارائه می كنند. شركت ها به طور 

كلی صورت های مالی اساسی شامل ترازنامه، سود و زیان و صورت جریانات نقدی را 

باید برای دوره های سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه و یك ساله ارائه  نمایند. همچنین 

ش��ركت ها موظفند نتیجه ی حسابرس��ی گزارش های مالی خود را در قالب گزارش 

حسابرسی، و نظر حسابرس به بازار و مجمع ارائه کنند.

عالوه بر گزارش ها و صورت های مالی دوره ای، شركت ها باید اطالعات مهم خود را )كه 
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تعریف آن در مقررات مربوط به نهادهای ناظر ارائه می گردد( افشا نمایند. مثلًا مجامع، 

تغییرات مدیریتی، تغییرات اساسنامه ای و...

سبد سهام )پرتفوی(

پرتفوی یا س��بد س��هام، بیانگر مجموعه ای از سهام ش��رکت های مختلف است که 

خریداری می شود. وقتی اشخاصی با سرمایه ی خود به جای خرید سهم از یک شرکت 

اقدام به خرید سهام شركت های مختلف می كنند می گویند یك سبد سهام )پرتفوی( 

تش��كیل داده اند. این امر توصیه ی كارشناسان بازار سرمایه به خریداران سهام است. 

آنها می گویند برای این كه ریسك سرمایه گذاری خود را كاهش دهید همه ی سرمایه 

خود را به خرید یك نوع سهم اختصاص ندهید به عبارت دیگر، همه ی تخم مرغ ها را 

در یك ظرف نگذارید. می گویند سهام شركت های مختلف را خریداری کنید، تا در 

صورت كاهش قیمت یا بازده یك سهم، با افزایش قیمت یا بازده سایر  سهام خریداری 

ش��ده، زیان وارده را جبران نمایید. البته برای انتخاب س��هام مختلف نیاز به آگاهی، 

اطالعات و تجربه می باشد. لذا به خریداران توصیه می شود برای اطمینان از تشكیل 

یك سبد به مشاوران سرمایه گذاری مراجعه کنند.

ُکدال 

ش��بکه ی اطالع رس��انی کدال، به معنی س��امانه ی یک پارچه ی گردآوری و انتشار 

الکترونیکی اطالعات است. براساس قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس وظیفه ی 

حمایت از حقوق س��رمایه گذاران را بر عهده دارد. همچنین این س��ازمان به منظور 

س��اماندهی، حفظ و توسعه ی بازار شفاف، منصفانه و کارا و نظارت بر حسن اجرای 

قانون تشکیل شده است. سازمان بورس برای انجام وظیفه ی قانونی خود در این راستا 

و به جهت افزایش کیفیت گزارشگری و شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و کاهش 

زمان تهیه و انعکاس اطالعات به عموم مردم، اقدام به ایجاد س��امانه ی الکترونیکی 

تحت عنوان شبکه ی اطالع رسانی کدال کرده است تا از طریق آن عموم مردم بتوانند 

اطالعاتی را که شرکت های پذیرفته شده در بورس براساس مقررات، مکلف به افشای 
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آن هس��تند از طریق این سامانه به دست آورند. کدال شرایطی را فراهم آورده است 

تا امکان دسترس��ی آسان اس��تفاده کنندگان، آن هم در کوتاه ترین زمان ممکن، به 

اطالعیه های شرکت ها فراهم شود. برای استفاده از این اطالعات می توانید به آدرس 

www.codal.ir مراجعه نمایید.

مفهوم ریسک 

ریسک کلمه ای انگلیسی و در لغت به معنی خطرکردن و خطرپذیری است و کاربرد 

آن در معامالت و فعالیت های اقتصادی نیز به همین معنی است. برای درک بیشتر با 

مقایسه ی "اسناد خزانه" و "سهام" این مفهوم را شرح می دهیم. همان طور که می دانید 

اسناد خزانه  اوراق بهاداری است که توسط دولت منتشر می شود. دولت اسناد خزانه را 

به مبلغی کمتر از قیمت اسمی آن می فروشد و در زمان سررسید به مبلغ اسمی آن 

را خریداری می کند. فرض کنید دولت اسناد خزانه ای را که قیمت اسمی آن 1000 

ریال است هنگام عرضه به مبلغ 800 ریال می فروشد و در سررسید آن را به قیمت 

1000 ریال می خرد. معلوم است اگر فردی اقدام به خرید اسناد خزانه بکند مطمئن 

است که هیچ نوع ریسکی متوجه او نخواهد بود، چرا که با اطمینان اصِل سرمایه و 

سود مورد انتظارش را دریافت می کند. به همین علت می گویند ریسک اسناد خزانه 

صفر است.

اما اگر این فرد اقدام به خرید سهام شرکت ها بکند، با توجه به این که قیمت سهام 

ش��رکت ها به دالیل مختلف دچار نوسان می شود و فرد خریدار نمی تواند از دریافت 

س��ود مورد انتظارش اطمینان داشته باش��د، می گویند خریداری اوراق سهام دارای 

ریسک است.

حجم مبنا

برای کنترل تغییرات بی رویه و نوس��انات شدید قیمت سهام شرکت ها، و به منظور 

اطمینان از این که تغییر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در نتیجه ی 

معامله حداقل تعداد قابل قبولی از س��هام شرکت باشد، سازمان بورس دستورالعمل 
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حجم مبنا را وضع کرده است تا براساس آن افزایش قیمت سهام شرکت ها قانونمند 

باشد. مطابق این قانون قیمت سهام هر شرکت زمانی تغییر می کند که ساالنه %20 

از کل س��هام ش��رکت و یا در هر روز تعداد 0/0008 سهام کل شرکت مورد معامله 

قرار گیرد. برای محاسبه ی حجم مبنا تعداد روزهای کاری سال را 250 روز در نظر 

می گیرند و براساس فرمول زیر حجم مبنا را محاسبه می کنند. 

درصد تعداد كل سهام شركت20
روزكاري 250

  حجم مبنا

و به منظور اطمينـان از ايـن كـه     ،ها رويه و نوسانات شديد قيمت سهام شركت براي كنترل تغييرات بي

قابـل قبـولي از   معامله حداقل تعداد  ي هاي پذيرفته شده در بورس در نتيجه تغيير قيمت سهام شركت

، سازمان بورس دستورالعمل حجم مبنا را وضع كرده است تـا براسـاس آن افـزايش    باشدسهام شركت 

كند كـه   مطابق اين قانون قيمت سهام هر شركت زماني تغيير مي. ها قانونمند باشد قيمت سهام شركت

ورد معاملـه قـرار   سهام كـل شـركت مـ    0008/0از كل سهام شركت و يا در هر روز تعداد % 20ساالنه 

گيرنـد و براسـاس    روز در نظـر مـي   250حجم مبنا تعداد روزهاي كاري سال را  ي براي محاسبه. گيرد

.كنند حجم مبنا را محاسبه ميزير فرمول 

  حجم مبنا=  

  :براي درك بهتر از حجم مبنا به مثال زير توجه كنيد

ميليـون  20تعداد سهام اين شركت برابر بـا  (ميليارد تومان است  2شركتي  ي فرض كنيد سرمايه: مثال

اين حالت حجـم مبنـاي شـركت بـه شـكل زيـر محاسـبه         در). تومان است 100سهم به ارزش اسمي 

  :شود مي

16.000  =0.0008 ×20.000.000  

حجـم مبنـا بايـد در روز     ،بيانگر آن است كـه مطـابق قـانون    وحجم مبناي اين شركت  16000عدد 

  . تغيير كند ±%3مورد معامله قرار گيرد تا قيمت سهامش  از سهام شركت سهم  16000تعداد  حداقل

مروز معامالت زير براي سهم اتفـاق  ريال بوده و ا 2000كنيم قيمت روز قبل اين سهم  حال فرض مي

  :افتاده است

  ريال  1990برگه به قيمت  4000: 9ساعت 

  ريال  2020برگه سهم به قيمت  1000: 10ساعت 

  ريال  2030برگه سهم به قيمت  2000: 11ساعت 

  ريال  2040برگه سهم به قيمت  3000: 12ساعت 

برای درک بهتر از حجم مبنا به مثال زیر توجه کنید:

مثال: فرض کنید سرمایه ی شرکتی 2 میلیارد تومان است )تعداد سهام این شرکت 

برابر با 20میلیون سهم به ارزش اسمی 100 تومان است(. در این حالت حجم مبنای 

شرکت به شکل زیر محاسبه می شود:

20,000,000 ×0,0008 = 16,000

عدد 16000 حجم مبنای این شرکت و بیانگر آن است که مطابق قانون، حجم مبنا 

باید در روز حداقل تعداد 16000 سهم از سهام شرکت مورد معامله قرار گیرد تا قیمت 

سهامش  3%± تغییر کند. 

حال فرض می کنیم قیمت روز قبل این سهم 2000 ریال بوده و امروز معامالت زیر 

برای سهم اتفاق افتاده است:

ساعت 9: 4000 برگه به قیمت 1990 ریال 

ساعت 10: 1000 برگه سهم به قیمت 2020 ریال 

ساعت 11: 2000 برگه سهم به قیمت 2030 ریال 

ساعت 12: 3000 برگه سهم به قیمت 2040 ریال 

برای محاسبه ی قیمت پایانی ابتدا به ترتیب زیر میانگین وزنی می گیریم: 

4000 × 1990 = 7,960,000

1000 × 2020 = 2,020,000

2000 × 2030 = 4,060,000
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3000 × 2040 = 6,120,000

7,960,000 + 2,020,000 + 4,060,000 + 6,120,000 = 20,160,000

حال برای گرفتن میانگین، حاصل را بر کل تعداد برگه سهامی که مورد معامله قرار 

گرفته است تقسیم می کنیم: 

20160000/10000 =2016

پس میانگین قیمت مورد معامله ی امروز 2016 ریال بوده اس��ت. اگر تعداد برگه ی 

مورد معامله به حدنصاب می رسید از حجم مبنا بیشتر می شد و  این قیمت به عنوان 

قیم��ت پایانی مورد قبول قرار می گرفت اما چون تعداد برگه ی س��هام مورد معامله 

به تعداد ده هزار و حجم مبنای س��هم ش��رکت شانزده هزار است از تناسب استفاده 

می کنیم. 

در صورتی که 16000 برگه مورد معامله قرار می گرفت قیمت سهام 16 ریال رشد 

می کرد، حال که 10000 برگه مورد معامله قرار گرفته قیمت چقدر رشد می کند؟

  : گيريم به ترتيب زير ميانگين وزني ميابتدا قيمت پاياني  ي براي محاسبه

7.960.000  =1990  ×4000  

2.020.000  =2020  ×1000  

4.060.000  =2030  ×2000  

6.120.000  =2040  ×3000  

20.160.000  =6.120.000  +4.060.000  +2.020.000  +7.960.000  

 تقسيماست  مورد معامله قرار گرفتهكه  يحال براي گرفتن ميانگين، حاصل را بر كل تعداد برگه سهام

  : كنيم مي

2016 =10000/20160000  

مـورد معاملـه بـه     ي اگـر تعـداد برگـه   . ريال بوده است 2016امروز  ي پس ميانگين قيمت مورد معامله

اين قيمت به عنوان قيمت پايـاني مـورد قبـول قـرار      و  شد از حجم مبنا بيشتر ميرسيد  مي حدنصاب

سهام مورد معامله بـه تعـداد ده هـزار و حجـم مبنـاي سـهم شـركت         ي گرفت اما چون تعداد برگه مي

  . كنيم از تناسب استفاده مي استشانزده هزار 

حـال كـه    ،كـرد  ريال رشد مي 16قيمت سهام گرفت  برگه مورد معامله قرار مي 16000در صورتي كه 

  كند؟ برگه مورد معامله قرار گرفته قيمت چقدر رشد مي 10000

16  16000 

X10000 

  

16
1600010000

=
X

  

امـروز  يعني قيمت بسته شـدن در پايـان معـامالت     ؛آيد ريال به دست مي 10برابر با   Xاز تناسب باال 

  :شود ريال مي 2010برابر با 

2010=10+2000  

از تناسب باال X  برابر با 10 ریال به دست می آید؛ یعنی قیمت بسته شدن در پایان 

معامالت امروز برابر با 2010 ریال می شود:

2000+10=2010

دامنه ی نوسان

به منظور جلوگیری از نوس��انات بی رویه ی قیمت در بورس، سیاس��تی تحت عنوان 

سیاست دامنه ی نوسان اتخاذ شده است. در حال حاضر براساس این سیاست در هر 

روِز معامالتی، قیمت س��هم هر ش��رکت می تواند 3% اضافه و یا 3% کم شود. به این 
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محدوده دامنه ی نوسان می گویند. برای درک هر چه بهتر دامنه ی نوسان به ذکر یک 

مثال می پردازیم. 

مثال: قیمت سهم یک شرکت در روز قبل 100 تومان اعالم شده است. به فرض این 

که در روز جاری به علت خرید و فروش این س��هم، میانگین قیمت آن 103 تومان 

محاس��به شده باشد براساس سیاست دامنه ی نوسان قیمت سهم این شرکت 103 

تومان اعالم خواهد شد. نکته ی قابل توجه این که اگر قیمت روز قبل یک سهم 100 

تومان باش��د هر چقدر این سهم در روز جاری نوسان داشته باشد قیمت آن از 103 

تومان بیشتر و از 97 تومان کمتر اعالم نخواهد شد. البته سیستم معامالت به گونه ای 

تنظیم شده است که قیمت خارج از دامنه ی نوسان )0/3±( را ثبت نخواهد کرد.

الزم به ذکر است که محدوده ی در نظر گرفته شده دائمی نیست و این سیاست در 

شرایط مختلف و بر حسب تصمیمات نهاد ناظر می تواند تغییر یابد.

گره معامالتی 

گره معامالتی مشکلی است که برای برخی از نمادهای معامالتی پیش می آید. این 

مشکل در شرایطی ایجاد می شود که علی رغم وجود صف خرید و یا فروش برای یک 

نماد معامالتی )حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای ش��رکت های با سه میلیارد 

س��هم و بیش��تر ، و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت ها(،  به علت منطبق نشدن 

قیمت خرید و فروش، حداقل به مدت ده جلسه ی معامالتی متوالی معامله ای صورت 

نگیرد یا متوسط معامالت روزانه در این دوره کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد. برای 

رفع این مش��کل معمولًا حجم مبنا در محاسبه ی قیمت پایانی سهام شرکت حذف 

می شود.

انواع روش های سرمایه گذاری

س��رمایه گذاری در بورس به دو روش مس��تقیم و غیرمس��تقیم انجام می پذیرد. در 

س��رمایه گذاری مستقیم فرد سرمایه گذار می تواند مستقیمًا وارد بورس شود و اوراق 

بهادار مورد نظر خود را خریداری كند. در سرمایه گذاری غیر مستقیم فرد با خرید سهام 



خودآموز بورس72

شركت سرمایه گذاری به صورت غیرمستقیم در سود و زیان سبد سرمایه گذاری آن 

شركت شریك می شود. این عمل از طریق خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری 

نیز امکان پذیر است.

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری نهادهای مالی هستند كه در اوراق بهادار سرمایه گذاری 

می كنند. افراد از طریق خرید واحدهای س��رمایه گذاری صندوق ها در س��ود و زیان 

آنها شریك می شوند. با توجه به اهمیت صندوق های سرمایه گذاری در همین جا به 

خصوصیات صندوق سرمایه گذاری اشاره می شود.

خصوصیات صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های س��رمایه گذاری دارای ویژگی هایی هس��تند که برخی از آنها را  ش��رح 

می دهیم: 

تنوع در سبد سرمایه گذاری .  1

کس��ی که تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری یکی از صندوق های سرمایه گذاری را 

خریداری کند به دلیل این که واحدهای س��رمایه گذاری صندوق ها تنوعی از سهام 

شرکت های مختلف است در واقع مالک سهام چند شرکت شده است و با این کار در 

حقیقت سبدی از سهام متنوع را خریداری کرده است.

استفاده از توان مدیریت حرفه ای .  2

کسانی که شخصًا در بورس سرمایه گذاری می کنند در صورتی موفق خواهند شد که 

بتوانند وضعیت بازار را تحلیل کنند، اما سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری 

این نیاز افراد را به نحو شایسته ای مرتفع می نماید. دلیل این امر آن است که در رأس 

این صندوق ها مدیران با تجربه و آشنا با امور سرمایه گذاری و  بازار وجود دارند که به 

راحتی وضعیت بازار را تحلیل می کنند. از این رو افرادی که واحدهای این صندوق ها را 
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خریداری می کنند در حقیقت مدیریت تشکیل سبد سرمایه گذاری خود را به مدیران 

حرفه ای این صندوق ها واگذار کرده و از خدمات حرفه ای آنها بهره مند می شوند. 

قابلیت نقدشوندگی .  3

افراد ترجیح می دهند در جایی س��رمایه گذاری کنند که در صورت نیاز، به س��رعت 

بتوانند سرمایه ی خود را به وجه نقد تبدیل نمایند. این امر یکی از ویژگی های مهم و 

دالیل برتری هرگونه سرمایه گذاری است؛ و صندوق های سرمایه گذاری این خواسته ی 

سرمایه گذاران را به خوبی پاسخ می دهند. قوانین حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری 

درجه ی نقدشوندگی واحدهای سرمایه گذاری را در حد قابل قبولی باال برده است؛ به 

این ترتیب که سرمایه گذار در هر زمان که با مراجعه به شعب صندوق تقاضای وجوه 

مربوط به خود را بنماید، صندوق با توجه به خالِص ارزِش روِز دارایی های موجود، پس 

از کسر هزینه های مربوطه، واحدهای سرمایه گذاری مورد درخواست سرمایه گذار را به 

وجه نقد تبدیل می کند. از جمله امتیازات مهم دیگر صندوق در رابطه با نقدشوندگی 

این اس��ت که حتی در زمانی که نماد برخی س��هام خریداری شده توسط صندوق 

بسته باشد، اگر فردی فروشنده ی واحدهای سرمایه گذاری خود باشد مطابق مقررات 

حاکم بر صندوق، ضامن که یکی از ارکان صندوق است موظف است وجوه مربوط به 

فرد متقاضی را تأمین نماید. این شرایط بیانگر قابلیت نقدشوندگی سرمایه گذاری در 

صندوق است.

کاهش هزینه های عملیات .  4

س��رمایه گذاران معمولًا به تنهایی قادر نیستند تا تمامی هزینه های مشاوره، استفاده 

از نرم افزاره��ای تحلیل گری و... را پرداخت نمایند، اما صندوق  س��رمایه گذاری که از 

گردآوری پول های اندک تعداد زیادی از سرمایه گذاران ایجاد می شود امکان استفاده 

از مزایای یک مجموعه ی س��رمایه گذاری بزرگ را برای س��رمایه گذاران خود فراهم 

کرده است، به این ترتیب که هر سرمایه گذار می تواند با پرداخت بخشی از هزینه ها، 

به نس��بت مالکیت خود در صندوق، از مزایای کامل آن استفاده نماید.  این کارکرد 
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صندوق سبب شده تا هزینه های عملیاتی سرمایه گذاران کاهش یابد.

سادگی سرمایه گذاری در صندوق.  5

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بسیار ساده و آسان است.  برای این کار 

کافی است شخص به یکی از شعب معرفی شده ی صندوق ها مراجعه کند و تقاضای 

خرید واحدهای سرمایه گذاری را تسلیم آن شعبه نماید.

در صورتی که صندوق ش��روع به فعالیت نکرده و در حال پذیره نویس��ی است افراد 

می توانند پس از مراجعه به شعب معرفی شده، فرم پذیره نویسی را تکمیل و بابت هر 

واحد سرمایه گذاری مبلغ 1000,000 ریال پرداخت نمایند و در صورتی که پس از 

فعالیت صندوق مراجعه شود خریدار می تواند با پر کردن فرم درخواست صدوِر واحد 

سرمایه گذاری، هر تعداد واحد را که مجاز باشد باقیمت صدور اعالم شده خریداری 

نماید.

الزم به ذکر است که کلیه ی دریافت ها و پرداخت های بین سرمایه گذاران و صندوق 

از طریق حساب بانکی معرفی شده صورت می گیرد و سرمایه گذاران با ارائه ی فیش 

بانک��ی به همراه فرم تکمیل ش��ده اقدام به خرید می کنن��د. در حال حاضر هر فرد 

می تواند در صندوق ها حداقل 10 واحد و حداکثر 5 درصد کل واحدهای سرمایه گذاری 

ی��ک صندوق را خریداری نماید. برای خروج از صندوق نیز همانند مرحله ی صدور، 

س��رمایه گذار با مراجعه به شعب معرفی ش��ده فرم ابطال را تکمیل می کند. مبنای 

محاسبه ی واحدها در این شرایط قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری روز بعد از تاریخ 

درخواس��ت ابطال است. پس از کسر هزینه ها، حداکثر ظرف 7 روز مبالغ مربوط به 

حساب فرد واریز می شود.

معرفی سایت های مرتبط با بورس 

در ح��ال حاضر، برخی از س��ایت های مفید که اطالعات مورد نیاز س��رمایه گذاران، 

محققین و عالقه مندان به امور بورس و سهام را ارائه می کنند به شرح زیرند: 
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irbourse.com
 س��ایت ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران است. این س��ایت اطالعاتی از قبیل آمار 

معامالت، وضعیت ش��اخص ها، شرکت های پذیرفته ش��ده در بورس و گزارش های 

آماری را در اختیار مراجعین قرار می دهد. کس��انی که تمایل دارند در بازار س��رمایه 

فعالیت داشته باشند با مراجعه به این سایت تقریبًا کلیه ی اطالعات مورد نیاز خود را 

دریافت می کنند.

tsetmc.com
 سایت شرکت خدمات بورس است. این سایت اطالعات لحظه ای و اطالعات تاریخی و 

آماری بازار را در اختیار مراجعین قرار می دهد. برای مثال، از طریق این سایت می توان 

به معامالت یک سهم، اطالعات شاخص و همچنین قیمت یک سهم در دوره ی زمانی 

گذش��ته دسترسی پیدا کرد. افرادی که تمایل دارند در جریان قیمت های گذشته و 

حال سهام باشند این سایت پاسخگوی خوبی برای نیاز ایشان است. 

rdis.ir
 سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی است. کلمات قید شده در عنوان 

این س��ایت بیانگر آن اس��ت که این پایگاه اطالع رس��انی پاسخگوی نیاز محققین، 

دانش��جویان و کسانی اس��ت که در زمینه ی بازار س��رمایه نیازمند اطالعات علمی 

هستند؛ مضافًا اینکه بخش فرهنگ سازی و آموزش آن ساده ترین اطالعات مورد نیاز 

ش��هروندان و عالقه مندان به بازار سرمایه را پاسخگو می باشد. در این سایت مباحث 

فقهی، محصوالت جدید بازار سرمایه، تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، قوانین و 

مقررات حاکم بر بازار، داده های آماری و همچنین مباحث و ابزارهای فرهنگ سازی و 

آموزش عمومی در دسترس می باشد. 

sena.ir
 این سایت پایگاه خبری بازار سرمایه است. در این سایت کلیه ی اخبار بازار سرمایه و 



خودآموز بورس76

اطالعات مربوط به بازار به طور روزانه قابل  رؤیت است.

seo.ir
 سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار است. این سایت حاوی اطالعات مربوط 

به س��اختار س��ازمانی، معاونت ها و بخش های مختلف س��ازمان می باشد. همچنین 

گزارش های شرکت ها، ناش��ران و اطالعیه های مربوط به بازار سرمایه در این سایت 

قابل مشاهده است.

 ime.co.ir
 س��ایت رسمی بورس کاال اس��ت. مراجعین به این سایت می توانند به اطالعات زیر 

دسترسی داشته پیدا کنند: 

معرفی کارگزاران بورس کاال و نشانی و شماره ی تلفن آنها؛-  

قوانین و مقررات حاکم بر بورس کاال؛-  

 اطالعات مربوط به کاالهای پذیرفته شده؛-  

 ویژگی ها و شرایط کاالهای قابل پذیرش. -  

csdiran.com
س��ایت شرکت س��پرده گذاری مرکزی و تسویه ی وجوه اس��ت. از طریق این سایت 

می توان خدماتی را که این شرکت به سهامداران و به شرکت های پذیرفته شده ارائه 

می دهد مالحظه نمود.



بخش پنجم:اصول خرید و فروش در بازار سهام
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اصول خرید و فروش در بازار سهام

صاحب نظران و خبرگان بازار سرمایه برای فعالیت در بازار سهام رعایت نکاتی را توصیه 

می کنند که مراعات آنها می تواند فعالیت در این بازار را با اطمینان بیشتر همراه کند و 

سرمایه گذاران را از برخی پیامدهای منفی برحذردارد. به منظور آگاهی هر چه بیشتر 

شما به شرح برخی از نکات مهم می پردازیم:

سرمایه گذاری با سرمایه ی مازاد.  1

با توجه به این که بازار سهام همواره با نوسانات مختلف همراه است، بهتر است افراد 

تمامی سرمایه و یا سرمایه های ضروری خود را وارد این بازار نکنند. همچنین توصیه 

می ش��ود برای فعالیت در این بازار از مقروض شدن پرهیز شود. صاحب نظران تأکید 

می کنند افرادی که وارد این بازار می شوند باید تهیه ی ملزومات اولیه ی زندگی از قبیل 

مسکن، لوازم زندگی و هزینه های احتیاطی خود را در اولویت قرار داده پس اندازهای 

اضافی خود را وارد این بازار بکنند.

سرمایه گذاری با دید بلندمدت.  2

آگاهی از شرایط انجام هر فعالیت راه رسیدن به اهداف موردنظر را کوتاه تر می کند. 
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برای س��رمایه گذاری نیز باید از برخی نکات آگاه ب��ود. یکی از موارد قابل توجه این 

است که شخص باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد در کوتاه مدت به سود برسد و 

یا در بلند مدت؟ پس از مش��خص شدن این هدف باید مسیر صحیح آن را انتخاب 

نماید و متوجه باش��د که هر مسیر بازده خاص خود را دارد. افرادی که تمایل دارند 

در کوتاه مدت به س��ود برسند باید در س��رمایه گذاری های کوتاه مدت از قبیل اوراق 

مشارکت کوتاه مدت، اسناد خزانه، سپرده های کوتاه مدت بانکی و.... و یا به طور کلی در 

بازار پول سرمایه گذاری کنند 

البته این افراد نباید انتظار داشته باشند به آن اندازه بازدهی که از سرمایه گذاری های 

بلندمدت عاید افراد می شود برسند. حال اگر فردی تمایل به سرمایه گذاری در 

بازار س��هام دارد باید بداند که بازار س��هام یک بازار بلندمدت اس��ت و بازدهی 

مطلوب آن در بلندمدت عاید س��رمایه گذاران می شود. همان طور که قبلًا نیز 

اشاره شد، به طور طبیعی، افرادی که در این بازار سرمایه گذاری می کنند نسبت 

به سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های کوتاه مدت انتظار سود و بازده باالتری 

نیز دارند.

نکت��ه ی قابل توجه دیگر این که خرید س��هم در حقیقت ش��ریک ش��دن و 

س��رمایه گذاری در شرکت هاس��ت. از آنجای که اثرات کامل تصمیم گیری ها، 

برنامه ریزی ها، فعالیت ها و عملکرد شرکت ها در بلندمدت قابل مشاهده است، 

افرادی که با خرید سهام شرکت ها در این واحدهای اقتصادی مشارکت می کنند 

می توانن��د در بلندمدت انتظار دریافت بازخورد واقعی س��رمایه گذاری خود را 

داش��ته باشند. با توجه به آنچه گفته شد توصیه می ش��ود افرادی که وارد بازار 

سهام می شوند برای دریافت نتایج مطلوب، برنامه ی سرمایه گذاری خود را با دید 

بلندمدت تنظیم نمایند.

تشکیل سبد سهام.  3

باال و پایین ش��دن و افت و خیز قیمت ها در بازارها امری عادی اس��ت و شدت آن 

در بازارهای مختلف متفاوت است. بورس از جمله بازارهایی است که از بیشترین 
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شدت افت و خیز یا ریسک نوسان قیمت ها برخوردار است. حال برای متضرر نشدن 

در این بازار باید تصمیم ُعقالیی گرفت. یکی از تصمیمات عقالیی این است که از 

تجربه ی متخصصان و خبرگان بازار استفاده شود و تجارب و توصیه های ایشان به 

کار گرفته ش��ود. همه ی خبرگان توصیه می کنند برای فعالیت در بازار سهام باید 

از خرید یک س��هم پرهیز شود و حتمًا افرادی که می خواهند وارد این بازار شوند 

اقدام به تشکیل سبد سهام نمایند ایشان می گویند چون در طی زمان برخی سهام 

با افزایش و برخی با کاهش قیمت مواجه می ش��وند، فرد با وجود تغییر و شرایط 

بازار، با تشکیل سبد سهام به راحتی می تواند این خطرات را پشت سر بگذارد. البته 

این توصیه ی اقتصادی به حدی رایج ش��ده که در فرهنگ عمومی تبدیل به یک 

ضرب المثل معروف شده است "همه ی تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید" و از آنجا 

که بازار س��هام پیوسته در حال رشد و پیچیده تر شدن است و همراه با پیشرفت 

و توسعه ی بازار، نهادها و ابزارهای جدیدی که بتواند پاسخ گوی نیازها باشد خلق 

می ش��ود برای این امر نیز چاره ای اندیشیده شده است و آن معرفی نهادی به نام 

صندوق س��رمایه گذاری به بازار اس��ت. این نهاد مالی یک س��بد سهام را تشکیل 

می دهد که عالوه بر پاسخ به این نیاز امتیازات دیگری نیز دارد که البته در همین 

کتاب تا حدودی با آن آشنا شده اید.

عدم قطعیت.  4

حتمًا شنیده اید که همه ساله برای اداره ی کشور برنامه ای تحت عنوان بودجه تنظیم 

می ش��ود که در تنظیم آن صدها کارش��ناس و متخصص دخال��ت دارند. همچنین 

س��اعت ها وقت مس��ئولین و نهادهایی مثل مجلس را به خود اختصاص می دهد و 

باالخره تحت عنوان قانون بودجه الزم االجرا می شود. اما باید توجه داشت که با وجود 

این همه زحمت و دقت در پیش بینی درآمدها و هزینه ها، ارقام مندرج در بودجه از 

قطعیت برخوردار نیس��ت. این امر نه به عنوان ضعف بودجه بلکه به دلیل ش��رایط و 

اتفاقات غیرقابل پیش بینی اس��ت که موجب می شود نتوان برنامه ای توأم با قطعیت 

تنظیم نمود. بازار سهام نیز از همین ویژگی برخوردار است و به علت بروز شرایط و 
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اتفاقات غیرقابل پیش بینی، برنامه ریزی ها و پیش بینی های انجام شده در آن نمی تواند 

از قطعیت برخوردار باشد؛ در نتیجه، هر سرمایه گذار نباید انتظار داشته باشد که اگر 

س��همی گذشته ی خوبی داشته اس��ت حتمًا و قطعًا همین وضعیت را در آینده نیز 

خواهد داشت و اگر سهمی وضعیت خیلی مناسبی نداشته این امر در آینده نیز ادامه 

می یابد، بلکه باید به بررسی بپردازد و با رعایت توصیه های انجام شده فعالیت خود را 

ادامه دهد.

مشاوره با تحلیل گران .  5

اگر شما بخواهید یک آپارتمان خریداری کنید حتمًا با افراد مختلف که در این زمینه 

آگاهی دارند مش��ورت خواهید کردو نهایتًا با یک مش��اور امالک در خصوص اعتبار 

اسناد مربوط، شرایط، موقعیت و نبود مشکالت قانونی مشورت می کنید. این تصمیم 

و کردار شما به منظور تصمیم گیری صحیح و حصول اطمینان انجام می شود. در بازار 

سهام نیز همین وضعیت حاکم است. برای سرمایه گذاری الزم است افراد اطالعاتی 

در زمینه ی شرکتی که می خواهند سهام آن را بخرند، وضعیت بازار سهام، بخش ها و 

شرکت های مختلف، صورت های مالی منتشر شده، گزارش حسابرس، گزارش بخش 

صنعت و.... را در اختیار داشته باشند تا بتوانند تصمیم  درستی اتخاذ نمایند. با توجه 

به این که داشتن این اطالعات نیاز به تخصص و وقت زیاد دارد و برای هر کس امکان 

چنین فعالیتی وجود ندارد منطقی است که افراد برای سرمایه گذاری با تحلیل گران 

آگاه و متخصص این امر مشورت کنند.

سرمایه گذاری غیر مستقیم .  6

همان طور که می دانید سرمایه گذاری در بورس به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم 

انجام می ش��ود. در س��رمایه گذاری مستقیم فرد باید تخصص و وقت کافی برای 

بررس��ی وضعیت بازار و سهامی که می خواهد خریداری کند داشته باشد، اما در 

سرمایه گذاری غیرمستقیم که معمولًا به شیوه ای مانند خرید واحدهای صندوق های 

سرمایه گذاری انجام می گیرد س��رمایه گذار از امکانات، تخصص، سرعت و سایر 
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خدمات صندوق اس��تفاده می کند. این روش سرمایه گذاری به ویژه برای کسانی 

که از دانش و اطالعات کافی در حوزه ی مالی و سرمایه گذاری برخوردار نیستند و 

یا فرصت کافی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات بازار و شرکت ها ندارند 

توصیه می شود.





بخش  ششم: كدام سهام را انتخاب كنیم؟
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عوامل مؤثر بر انتخاب سهام

در هر سرمایه گذاری عوامل زیادی می توانند بر تصمیم گیری افراد برای ورود به بازار 

تأثیرگذار باش��د: سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیز تحت تأثیر عوامل مختلفی 

است كه مهم ترین آن ها عبارتند از:

1-  درآمد شركت

برای انتخاب سهام شركت ها یكی از معیارهایی كه می تواند مالك عمل باشد میزان 

درآمد آن ش��ركت اس��ت. ش��ركتی كه از وضعیت درآمدی بهتری نسبت به سایر 

شركت ها برخوردار باشد خرید سهام آن در اولویت قرار دارد. البته این امر بدان معنا 

نیست كه اگر درآمد شركتی پایین باشد سهام آن شركت برای خرید مناسب نخواهد 

بود، بلكه این وضعیت باید مورد بررسی قرار گیرد تا علت پایین  بودن درآمد شركت 

مش��خص شود. برای مثال اگر شركتی تازه تأسیس باشد باید بررسی شود وضعیت 

درآمدی آن در آینده چگونه خواهد بود. اگر پیش بینی می شود كه شركت در حال 

رش��د و توسعه است و در آینده از درآمد خوبی بهره مند خواهد شد خرید سهام آن 

شركت معقول و منطقی است. روند تولید كل شركت و فروش هر یك از محصوالت 
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و خدماتی كه شركت ارائه می كند در صورت حساب سود و زیان و صورت های مالی 

دیگر ارائه می شود.

2- سود هر سهم

از آنجا كه هدف هر فرد از سرمایه گذاری و خرید سهام كسب سود بیش تر است، یكی 

دیگر از معیارهایی كه برای خرید سهام  باید در نظر گرفت سود سهام شركت هاست. 

منظور از سود هر سهم )EPS( مقدار سودی است كه به هر سهم تعلق می گیرد. نحوه ی 

محاس��به ی آن به این صورت است كه سود خالص پس از كسر مالیات شرکت را به 

تعداد سهام منتشر شده شركت تقسیم می کنند. برای مثال، اگر سود خالص شركتی 

پس از كسر مالیات برابر 500/000/000 ریال باشد و این شركت 5/000/000 سهم 

عرضه كرده باشد سود هر سهم شركت برابر خواهد بود با:

الزم به ذكر اس��ت كه هر فرد می تواند اطالعات مربوط به EPS برای انتخاب س��هام 

شركت ها را از طریق روزنامه ها و سایت های مرتبط دریافت كند و به راحتی با مقایسه ی 

سود سهام شركت های مختلف دست به انتخاب بزند. 

 سود تقسیمی هر سهم )DPS(  یكی دیگر از عوامل تأثیرگذار در انتخاب سهم است. سود 

تقسیمی آن بخشی از سود هر سهم شركت است كه به صورت نقدی به سهامداران 

پرداخت می شود. سرمایه گذاران باید براساس نیازهای خود سهامی را خریداری نمایند 

كه DPS مورد نظر آنها را تأمین می کند. برای مثال، فردی بازنشسته که به دنبال درآمد 

جاری است سهامی را خریداری می كند كه DPS بیشتری داشته باشد، اما فردی كه 

برای بلندمدت س��رمایه گذاری كرده است با این دید كه شركت بخشی از سود او را 

برای سرمایه گذاری به كار خواهد گرفت و از قبال این سرمایه گذاری در آینده سود 

بیشتری عایدش می شود DPS كمتر را برای سود بیشتر آینده ترجیح می دهد. در هر 

حال این موضوع به نیازهای افراد بر می گردد؛ كسانی كه سود بیشتر را در كوتاه مدت 
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بهتر می دانند ش��رکت های با DPS بیشتر و كس��انی كه سود بیشتر را در بلند مدت 

مطلوب می دانند شرکت های با DPS كمتر را انتخاب می كنند. برای درك بهتر مطلب، 

DPS و EPS را از دید سرمایه گذار و سرمایه پذیر مورد بررسی قرار می دهیم.

سرمایه گذار و سرمایه پذیر هر دو تمایل دارند كه شركت سود بیشتری داشته باشد، 

بنابراین، باال بودن EPS برای هر دو مطلوب اس��ت. س��رمایه گذاران بر اس��اس نیاز و 

ترجیحًا ش��خصی خود، نس��بت به DPS نظر متفاوتی دارند. بعضی تمایل دارند كه 

شركت سود بیشتری را به صورت نقدی تقسیم كند و برخی دیگر مایلند كه سودها 

در شركت انباشته شود و سود كمتری به شكل نقدی توزیع شود.

سرمایه پذیران نیز براساس وجود یا عدم وجود فرصت های سرمایه گذاری و نیازهای 

مالی كه ش��ركت دارد، نس��بت به DPS تصمیم می گیرند. البته تصمیم گیری نهایی 

راجع به این موضوع با مجمع است. هر چه شركت فرصت های سرمایه گذاری بیشتر 

و بهتری داشته باشد و نیز هر چه مدیران برای انجام عملیات نیاز بیشتری به وجوه 

نقدی داشته باشند ترجیح می دهند كه سود كمتری را تقسیم كنند و برعكس. 

3- سودآوری بلندمدت

همان گونه كه شرح داده شد، یكی از معیارهای انتخاب سهام شركت ها میزان سودی 

است كه به هر سهم تعلق می گیرد، اما خریدار سهام در این رابطه نباید تنها به همین 

نكته اكتفا كند. بلكه او باید بررسی نماید كه آیا این میزان سوددهی شركت مربوط به 

فعالیت خاصی است و حالت كوتاه مدت و گذرا دارد یا این كه مربوط به فعالیت های 

معمول است و با توجه به گذشته ی شركت این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت؟ 

در صورتی كه وضعیت ش��ركت به گونه ای اس��ت كه از قبل سودآور بوده و در حال 

حاضر نیز این سودآوری ادامه دارد و پیش بینی می شود كه این روند برای آینده نیز 

ادامه یابد، می توان نتیجه گرفت كه این شركت از قدرت سودآوری بلندمدت برخوردار 

است و بنابراین خرید سهام آن مطلوب خواهد بود.

:)P/E( 4- نسبت قیمت به درآمد هر سهم

یكی از معیارهایی كه برای انتخاب سهام شركت ها مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت 
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قیمت به سود هر سهم است. این معیار زمانی قابلیت استفاده دارد كه بخواهیم چند 

شركت را با هم مقایسه کنیم. برای مثال، اگر P/E یك شركت به نسبت 20 شركت 

دیگر كه در یك صنعت فعالیت می كنند پایین تر باشد می تواند نشانه ی این امر باشد 

كه این شركت در مقایسه با سایرین از وضعیت  مناسب تری برخوردار است. 

5- نقد شوندگی 

یكی از نكاتی كه در انتخاب هر نوع سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار گیرد قابلیت 

نقدش��وندگی آن است؛ به این معنی كه اگر زمانی سرمایه گذار نیاز به پول پیدا كرد 

چه مدت طول خواهد كشید تا دارایی خود را به فروش برساند. در مورد اوراق بهادار 

هر چه مدت زمان فروش اوراق كوتاه تر باش��د سرمایه گذاری در آن زمینه از اولویت 

بیشتری برخوردار خواهد بود. نقدشوندگی سهام نیز همین حالت را دارد. هر سهمی 

كه روزانه به دفعات بیش��تری خرید و فروش می ش��ود نسبت به سایر سهامی كه به 

دفعات كمتر خرید و فروش می شوند برتری دارد. به طور خالصه می توان گفت كه هر 

چه تعداد دفعات معامله روی یك سهم، حجم معامالت و تعداد سرمایه گذاران در هر 

روز بیشتر باشد، نقدشوندگی آن سهم بیشتر است. 



بخش هفتم: فرآیند فعالیت ها و فرم های مورد استفاده در بورس اوراق بهادار

آنچه در این بخش مطرح شده، فرآیندها و فرم هایی می باشد که در حال حاضر مورد استفاده است:
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بله

بله

خير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در صـورت  (اول شناسـنامه   ي هاز صـفح اسـت   اشخاص حقيقـي عبـارت   كد دريافتبراي مدارك مورد نياز •
كپي كارت ملي شخص و) توضيحات ي ت، كپي از صفحهن توضيحاداشت

 -2كپـي برابـر اصـل اساسـنامه      -1از  است اشخاص حقوقي عبارت براي كد دريافتبراي مدارك مورد نياز •
درخواست كد بـه   ي نامه -4دارندگان حق امضا ) يا گواهي امضاء(كپي برابر اصل  -3رسمي  ي كپي روزنامه

 متبوعشركت كارگزاري 

شروع

مشــكل پــس از  
ــل   ــري حـ پيگيـ

شود مي

مشـتري بـه    ي مراجعه
 برايو يا  CDSشركت 

حــل مشــكل شــركت  
  ثبت احوال

ــتري   ــه مش ــالم ب اع
ــري  ــت پيگيــ جهــ

شخصي 

بررسي و رفع 
مشكل توسط 

كارگزار

آيا علت قابل 
حل است 

ــدم   ــل ع ــي عل بررس
هامداري صدور كد س

توسط كارگزار

مراجعه به كـارگزار و  
تحويــــل مــــدارك 

ه كدگيري و ب مربوط
ها  تكميل فرم

ورود اطالعات توسط كارگزار يا تحويـل
مدارك به دفتر امور كـدگيري شـركت   

گذاري بورس اوراق بهادار  سپرده

رســي، صــدور يــا عــدم صــدور كــدبر
ساعت  48(سهامداري توسط كارگزار 
 )كاري پس از ورود اطالعات

كــد صــادر
شده است؟

دريافت كد سـهامداري توسـط كـارگزار از
بورس اوراق بهادار ي سامانه

مراجعه يا تماس مشتري با شركت كـارگزاري
يبورسيجهت دريافت كد صادر شده

پايان

دريافت كد سهامداري

مدارک مورد نیاز برای دریافت کد اشخاص حقیقی عبارت است از صفحه ی اول -  

شناسنامه )در صورت داشتن توضیحات، کپی از صفحه ی توضیحات( و کپی کارت 

ملی شخص

مدارک مورد نیاز برای دریافت کد برای اشخاص حقوقی عبارت است از 1- کپی -  

برابر اصل اساس��نامه 2- کپی روزنامه ی رسمی 3- کپی برابر اصل )یا گواهی امضاء( 

دارندگان حق امضا 4- نامه ی درخواست کد به شرکت کارگزاری متبوع 
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خير

خير

بله

خير

خير

بله

بله

  د خريد سهام فرآين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شود تا از طريق  خصوص است كه از طرف كارگزاري به خريدار داده ميه ب ID(مشتري  ي رهكد رمز مشتري يا شما* 
  .)ت يابدتلفن گويا، يا اينترنت به آخرين وضعيت معامالت خود دسي  شبكه

شروع

  
؟آيا كد معامالتي داريد اقدام مطابق فرآيند كدگيري

كد شما در كارگزاري مورد نظرتان 
مراجعه به شركت كارگزاري   وجود دارد؟

موردنظر جهت تغير كد 
  كارگزار ناظر

مشتري يا * كد رمز ي دريافت شماره
شماره تلفن كارگزار جهت پيگيري

زماني و قيمت  ي تعيين دامنه
و زمان اعتبار درخواست 
توسط خريدار به كارگزار

تهيه و تكميل دقيق و خوانا 
درخواست خريد سهام

دريافت شماره حساب بانك 
كارگزاري، تهيه و واريز مبلغ 

سرمايه

به منظور دريافت گواهي سپرده
روز كاري بعد  4برگه سهام 

پيگيري چرا و چگونگي عدم انجام و 
علت عدم خريد سهام شما

خريد سهام توسط كارگزاران يا 
معامله گران

تحويل درخواست به همراه فيش 
واريزي به كارگزاري

امكان خريد وجود دارد

آيا خريد سـهام شـما انجـام شـده     

و اعالممراجعه به كارگزاريپايان 
گرفتن وجه واريزي انصراف و بازپس

* کد رمز مش��تری یا ش��ماره ی مشتری )ID به خصوص است که از طرف کارگزاری 

به خریدار داده می شود تا از طریق شبکه ی تلفن گویا، یا اینترنت به آخرین وضعیت 

معامالت خود دست یابد.(
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خير

بله

بله

خير

بله

بله

خير

بله

خير

خير

بله
بله

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
موكـل   از سـوي رسمي از يكي از دفاتر اسناد رسـمي داراي اختيـار فـروش     ي كه طبق وكالتنامه شود ميوكيل به شخصي اطالق 

داشتن آخرين گـواهي سـپرده و نقـل و     -2داشتن اصل و كپي شناسنامه  -1: عبارتند ازوش مدارك مورد نياز در هنگام فر .باشد
  ).ر چارت فروش وكالتي قيد شده استد معتبر و مدارك وكالت يا فروش وكالتي ي برگه(سهام انتقال 

شروع 

مراجعه به كارگزار براي فروش سهام 

آيا شما شخص فروشند هستيد

مدارك مورد نياز را همراه داريد

احراز هويت توسط كارگزار 

دقت و اب،تكميل فرم درخواست فروش
حساب بانكي شماره خوانا و اعالم يك 

فروش انجام شده است؟

وسط كارگزار در بورس اوراق سهام تيارائه
بهادار جهت فروش آن 

ايد؟ آيا شما شماره حساب بانكي اعالم نموده

مراجعه به كارگزاري براي دريافت مبلغ 
با مدارك مستدل،حاصل از فروش

مراجعه به كارگزار براي پيگيري علـت  
مراجعــه (عــدم اجــراي درخواســت   

)تواند به صورت تماس هم باشد مي

واريز مبلغ حاصل از فروش توسـط  
كــارگزار بــه حســاب بــانكي معتبــر 

اوفروشنده يا وكيل قانوني 

تمام يـا قسـمتي از سـهام    
شما به فروش رفته

برگ  ي دريافت باقي مانده
سهام از كارگزاري همـراه  

فروش  ي هبا اعالمي

آيــا شــما وكيــل يــا قــيم 
ني فروشنده هستيد؟قانو

 شـخص  ،در قانون بازار اوراق بهادار
يـا حقـوقي بـدون مـدارك      حقيقي

تواند اقـدام بـه    الزم مورد تأييد نمي
فروش سـهام شـخص يـا اشـخاص     

حقييقي يا حقوقي نمايد 

آيا سهام شما 
قابل معامله است

ــايي از  دريافـــت راهنمـ
مسئول مربوطه در زمان 

مراجعه / تماس تلفني 

مدارك مورد نياز  ي تهيه
جهت فروش سهام 

پايان

خير

چارت فروش سهام

وکیل به شخصی اطالق می شود که طبق وکالتنامه ی رسمی از یکی از دفاتر اسناد 

رس��می دارای اختیار فروش از سوی موکل باشد. مدارک مورد نیاز در هنگام فروش 

عبارتند از: 1- داشتن اصل و کپی شناسنامه 2- داشتن آخرین گواهی سپرده و نقل 

و انتق��ال س��هام )برگه ی معتبر و مدارک وکالت یا ف��روش وکالتی در چارت فروش 

وکالتی قید شده است(.
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خير

بله

بله

بله

خير

خير

  وكالتي  ي چارت معامله

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توانـد فقـط محـدود بـه مـوارد       اختيارات واگذار شده مـي  زيرا  ،دقت تنظيم و صادر گرددبه شرح و  وكالتنامه بايد با* 
افزايش سرمايه  ، دريافت سود سهام، دريافت مبلغ حاصل از انصراف ،يا دريافت مبلغ فروش ،خاصي مثل خريد و فروش

شود جهت واگذاري اختيارات سـهام بـه    توصيه مي. را در برگيرد اتاختيار ي تواند يك يا كليه موارد ديگر باشد كه مي و
  . اند شخص ديگر يا وكيل نزد دفاتري برويد كه از قبل با موارد بيان شده آشنايي داشته و موارد متعددي را تجربه كرده

وكالتنامـه بايـد قيـد     در عقـد  ،وكالت دختر تا قبل از ازدواج به پدرو نيز  مواردي چون وكيل در توكيل، وكالت بالعزل
  .گردد

مدارك ثبت  وكيل و موكل، ي اصل و كپي شناسنامه ازاست  وكالتنامه عبارت ي يهدريافت تأييد برايمدارك مورد نياز 
از تاريخ آنهـا  بيشتر يا  قابل عزل كه دوماه  هاي وكالتنامه(سند  ي تنظيم كننده ي موكل، تأييد دفترخانهبودن حيات در 

  ).شوندد مجدداً تأييد باي باشد گذشته

خريدار و فروشـنده يـا   (ل و موكل وكي ي مراجعه
دفتر اسناد  به )دهندهر اختيار و اختيا ي پذيرنده

*وكالتنامه اختيار رسمي و تنظيم و امضاي

شروع

دريافــت وكالتنامــه 
ــل از  ــط وكيـ توسـ
دفتر اسناد رسمي 

اين وكالتنامه در داخـل  
كشور و توسط يك دفتر 
اسناد رسمي معتبر تهيه 

و تأييد شده است

دادگاه  ي يهدريافت تأييد
انقالب اسالمي 

بررســي علــل عــدم 
د و در صــورت تأييــ

  امكان رفع موانع 

يوكيل به ادارهيمراجعه
ــورس   ــازمان ب ــوقي س حق

ــت  و ــادار و درياف اوراق به
وكالتنامه ي يهتأييد

شود تأييد مي

ــوانين  ــابق ق ــدام مط اق
معامالتي فروش يا خريد 

ــا وكيــل قصــد    آي
ــام  ــاتيانج را  عملي

  نزد كارگزار دارد؟

مراجعه بـه شـركت   
ــام   ــي و انجـ بورسـ

فعاليت مورد نظر 

  پايان 

* وکالتنامه باید با ش��رح و به دقت تنظیم و صادر گردد، زیرا  اختیارات واگذار شده 

می توان��د فقط محدود به موارد خاصی مثل خرید و فروش، یا دریافت مبلغ فروش، 

دریافت مبلغ حاصل از انصراف، دریافت س��ود سهام،  افزایش سرمایه و موارد دیگر 

باشد که می تواند یک یا کلیه ی اختیارات را در برگیرد. توصیه می شود جهت واگذاری 

اختیارات سهام به شخص دیگر یا وکیل نزد دفاتری بروید که از قبل با موارد بیان شده 

آشنایی داشته و موارد متعددی را تجربه کرده اند. 

مواردی چون وکیل در توکیل، وکالت بالعزل و نیز وکالت دختر تا قبل از ازدواج به 

پدر، در عقد وکالتنامه باید قید گردد.

م��دارک مورد نیاز ب��رای دریافت تأییدیه ی وکالتنامه عبارت اس��ت از اصل و کپی 
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شناس��نامه ی وکیل و موکل، مدارک ثبت در حیات بودن موکل، تأیید دفترخانه ی 

تنظیم کننده ی سند )وکالتنامه های  قابل عزل که دوماه یا بیشتر از تاریخ آنها گذشته 

باشد باید مجددًا تأیید شوند(.

فرم شکایت 

سازمان بورس و اوراق بهادار برای اجرای وظایف قانونی خود، حفظ منافع سهامداران، 

رعایت حقوق عموم، نظم و س��اماندهی بازار س��رمایه و حفظ یکپارچکی آن، واحد 

پاسخگویی به شکایات را ایجاد کرده است. بدین منظور فرمی طراحی شده که شاکی 

می تواند شکایت خود را به وسیله ی آن به مراکز مربوطه منعکس نماید. همچنین افراد 

می توانند از طریق سایت seo.ir شکایت خود را پی گیری کنند.
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  :�ر� و ا�ضاء                                                                                :ی او هشا�ی یا �ما�ند خا�واد�ی  �م و �م

 

درخواست حضوری تعیین/ تغییر کارگزار ناظر برای اشخاص حقیقی

اینجانب با مشخصات زیر تقاضای تعیین / تغییر کارگزار ناظر دارایی اوراق بهادار خود 

را دارم. 

1- مشخصات شناسایی متقاضی: به طور کامل و مطابق با شناسنامه تکمیل شود. 

به درخواست های ناقص، ناخوانا یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد 

2- نام خانوادگی1- نام:

4- محل صدور شناسنامه 3- شماره ی شناسنامه:

6- تاریخ تولد )روز/ ماه/ سال(:5- نام پدر: 

8- کد سهامداری*: 7- شماره ی ملی: 

* کد س��هامداری در پایین سمت چپ گواهی نامه ی نقل و انتقال و سپرده ی سهام 

درج شده است. 

2- مش�خصات تماس با متقاضی: جهت تماس های ضروری، ارائه ی مش��خصات 

تماس الزامی است.

1- نشانی محل سکونت )استان – شهر- کوی – خیابان اصلی – خیابان فرعی – کوچه – پالک – واحد(:

3- نشانی پست الکترونیک )e-mail(2- کدپستی ده رقمی:

کد شهر:تلفن ثابت: 4- تلفن همراه:
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3- کارگزار ناظر انتخابی: برای شرکت های مختلف می توانید کارگزاران ناظر مختلف 

انتخاب کنید، اما برای هر شرکت تنها یک کارگزار ناظر درج نمایید. برای جلوگیری 

از بروز تشابه اسمی، نام کامل شرکت ناشر اوراق بهادار و کارگزار انتخابی خود را درج 

کنید. اگر دارایی شما بیشتر از فضای در نظر گرفته شده است از نسخه ی دیگری از 

همین فرم استفاده نمایید. در صورتی که تمایل به انتخاب یک کارگزار ناظر برای تمام 

نهادها دارید، از عبارت »همه ی نهادها« به جای نام شرکت ناشر اوراق بهادار استفاده 

کنید.

کارگزار ناظر انتخابینام شرکت اوراق بهادارردیفکارگزار ناظر انتخابینام شرکت ناشر اوراق بهادارردیف

15

26

37

48

اینجانب هیچ دستور فروشی نزد کارگزار/ کارگزاران دیگر غیر از کارگزار ناظر انتخابی 

نداشته و مسئولیت این مورد و عواقب احتمالی ناشی از آن را می پذیرم.

............................................................................................................... نام و امضاء متقاضی: 

4- مراحل اداری: این قسمت توسط شرکت تکمیل می شود. 

 .نیاز به اصالح مشخصات دارد

 نشد     تعیین/ تغییر کارگزار ناظر انجام  شد

مدارک: کپی شناسنامه / کارت ملی/ برگه سهام 

توضیحات: 

نام و امضاء کارمند مربوطه:                                     تاریخ و ساعت:
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توضیح: کارگزار ناظر، کارگزاری است که سهامدار جهت فروش سهام خود در هر نماد 

صرفًا از طریق آن کارگزار می تواند اقدام نماید )هر نماد یک کارگزار ناظر خاص(

ن 
اي

ت 
سم

ق
ايد

ب
 

ود
ل ش

كمي
ي ت

اض
متق

ط 
وس

ت
  

  :ملي يشماره :كد سهامداري
  : نام خانوادگي  : نام

  :محل صدور شناسنامه :شناسنامهي شماره
  )سال/ماه/روز(تاريخ تولد  :نام پدر

  :دو حرف اول انگليسي نام خانوادگي :اولين حرف انگليسي نام
  ):واحد –پالك  - كوچه –خيابان فرعي –ليكوي خيابان اص–شهر(نشاني محل سكونت

  
  :(email)نشاني پست الكترونيك  :رقمي10كدپستي

  :كد شهر  :شماره تلفن ثابت :تلفن همراه
 :محل امضاء متقاضي

  
  محل اثر انگشت

  :دست راست ي سبابه

 :تاريخ

ط 
وس

ت ت
سم

ن ق
اي

ت 
شرك

ن 
ولي

سئ
م

رده
سپ

 
ل 
كمي

ي ت
ذار

گ  مي
ود
ش

  

  :كننده كارشناس تأييد
  :تاريخ
  امضاء

  
:شماره  رساني دارايي سهام سهامداران اطالعيكاربري اينترنتي سامانه ي شناسه

  : تاريخ صدور 

يد
كن
پر ن

 را 
مت

قس
ن 
اي

  

www.csdiran.com: آدرس سايت اينترنتي  :نام

  :كد سهامداري
  كد كاربري اينترنتي

:رمز كاربري

 :نام خانوادگي
 :پدرنام :ملي ي شماره
  :شناسنامه ي شماره

  :محل صدور شناسنامه
  . لطفا پس از اولين ورود به سامانه رمز كاربري خود را تغيير دهيد

  .كد كاربري شما طي يك روز كاري آينده فعال خواهد شد
  كارت ملي و آدرس پست الكترونيكي / اصل و كپي شناسنامه : مدارك

صورت اينترنتي از آخرين وضعيت دارايي سهام  توانند به اربري، سهامداران ميبا دريافت شناسه و رمز ك: توضيحات

  .خود آگاه شوند

رساني دارايي سهام سهامداران اطالعيكاربري اينترنت براي سامانهيفرم درخواست صدور شناسنامه

لطفا پس از اولین ورود به سامانه رمز کاربری خود را تغییر دهید. 

کد کاربری شما طی یک روز کاری آینده فعال خواهد شد.

مدارک: اصل و کپی شناسنامه / کارت ملی و آدرس پست الکترونیکی 

توضیحات: با دریافت شناسه و رمز کاربری، سهامداران می توانند به صورت اینترنتی 

از آخرین وضعیت دارایی سهام خود آگاه شوند.
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فرم اصالح مشخصات حضوری )اشخاص حقیقی(

مدارک: تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی ، اصل گواهینامه ی نقل و انتقال سهام 

*  درخواست سهامدار: 

با س��الم، اینجانب با مشخصات زیر تقاضای اصالح مش��خصات خود را در سیستم 

رایانه ای معامالت بورس و اوراق بهادار دارم و متعهد می ش��وم مس��ئولیت عواقب و 

خسارات ناشی از اصالح مراتب را از جانب هرکس صورت گیرد، عهده دار و پاسخگو 

باشم.

  نقل و انتقال سهام  ي ، اصل گواهينامه تصوير شناسنامه، تصوير كارت ملي: مدارك

  : درخواست سهامدار*  
ـ      اي معـامالت   هبا سالم، اينجانب با مشخصات زير تقاضاي اصـالح مشخصـات خـود را در سيسـتم رايان

شوم مسئوليت عواقـب و خسـارات ناشـي از اصـالح مراتـب را از       اوراق بهادار دارم و متعهد ميو بورس 
  .دار و پاسخگو باشم جانب هركس صورت گيرد، عهده

  

  نام خانوادگي  نام
 ي شماره

  شناسنامه
  نام پدر  محل صدور

سري 
  سريال

 ي شماره
  سريال

  تاريخ تولد
 ي شماره
  ملي

             

  :آدرس و تلفن درخواست كننده
    :تلفن ثابت
    :تلفن همراه

  امضا و اثر انگشت   
  :توضيحات

  تاريخ و امضا  :تنظيم كننده پرونده
          

  : كد صحيح و فعال  : كمك كارشناس
  
 امضاتاريخ و 
  

 تاريخ و امضا :رئيس اصالح مشخصات حضوري
 :گرددس تكميل مياين قسمت توسط شركت پذيرفته شده در بور

.. مـــورد تأييـــد ايـــن شـــركت     ........ .........................................آقـــا / قبـــول مســـئوليت، مراتـــب اصـــالح خـــانم      ضـــمن
  .باشد مي...............................................

 :توضيحات
  امضاء مديرعامل و مهر شركت  

  .تحويل اينجانب گرديد.......................................... .....آقا/خانميسهام سپردهيبرگ گواهينامه..............................................تعداد
 تاريخ و امضا 

منظور از اصالح مشخصات، رفع مغايرت موجود در كدهاي معامالتي سـهامداران حقيقـي يـا حقـوقي بـا اطالعـات       : توضيح
  . باشد اي آنها و انتقال دارايي سهام از كد يا كدهاي غلط به يك كد صحيح مي مهشناسنا

  )اشخاص حقيقي(خصات حضوري فرم اصالح مش

توضی�ح: منظور از اصالح مش��خصات، رفع مغایرت موج��ود در کدهای معامالتی 

سهامداران حقیقی یا حقوقی با اطالعات شناسنامه ای آنها و انتقال دارایی سهام از کد 

یا کدهای غلط به یک کد صحیح می باشد. 
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فرم مجوز انجام معامله ی وکالتی 

شركت کارگزاری محترم   

با سالم و احترام؛

عطف به نامه ی ش��ماره ی ............................. تاریخ ..................... در خصوص وکالتنامه ی 

شماره ........................................ و به تاریخ ..............................تنظیمی در دفترخانه ی شماره 

......................حوزه ی ثبتی .......................وکیل ........................... به شناس��نامه ی ش��ماره 

........................ صادره از .......................... فرزند ........................... از طرف موکل ............................ 

مورد بررسی قرار گرفت. انجام معامله ی سهام شرکت مشروحه ی زیر با رعایت کلیه ی 

قوانین، مق��ررات و آیین نامه های معامالت بورس اوراق بهادار از نظر حقوقی بالمانع 

است. 

حضور وکیل الزامی است.

تعداد سهام نام شرکتردیف

 

سرپرست واحد پیگیری و تایید وکالتنامه

توضیح:این فرم پس از تأیید وکالتنامه، توسط شرکت سپرده گذاری تکمیل می شود 

و ب��ه منظور انجام معامله ی موضوع وکالتنامه ی تنظیم��ی، به وکیل )جهت ارائه به 

کارگزار( داده می شود. 
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فرم درخواست تأیید وکالتنامه

اینجانب................ .با ارائه ی وكالتنامه به شماره ..................... مورخ ....../...../....... 13 تنظیمی 

دردفترخانه ی شماره ............ شهرستان .............. باحضور در واحد تأیید وكالتنامه اقرار 

می نمایم موكل /موكلین اینجانب درقید حیات و واجد اهلیت كامل می باشند و در غیر 

این صورت هرگونه مسئولیت ویا جبران خسارت احتمالی راشخصا« به عهده می گیرم. 

بدین وسیله و با قبول مراتب فوق تقاضای تأیید وكالتنامه را دارم.

آدرس و شماره تماس :                                              امضاو اثر انگشت

 ي نظيمـي دردفترخانـه  ت 13 ....../...../.......مـورخ   .....................شـماره   وكالتنامـه بـه   ي با ارائه................ .اينجانب
ينجانـب  مـوكلين ا /نمـايم موكـل    مي وكالتنامه اقرار ييدأت واحد در باحضور ..............شهرستان  ............شماره 

جبـران خسـارت    صـورت هرگونـه مسـئوليت ويـا     ايـن  غير در و باشند اهليت كامل مي درقيد حيات و واجد
  .دارم وكالتنامه را ييدأقبول مراتب فوق تقاضاي ت با وسيله و بدين. گيرم به عهده مي "احتمالي راشخصا

  
  انگشت اثر امضاو                                                                                              :شماره تماس  آدرس و

 موكلين/مشخصات موكل
1-  
2-  
3-  
4-  

 نوع   وكالت
  وكالت بي واسطه-2  وكالت با واسطه-1)الف
  تعالم كتبي ازدفترخانهاس...................................................... دفترخانه  تماس تلفني با       قابل عزل -1) ب
ــار دريافــت ثمــن   - 4  حق توكيل به غير دارد   -3   بالعزل -2 اختي

  : معامله
  ندارد  -ب  دارد    -الف

     
 نوع اختيار انجام معامله

  ساير – 4  معامله – 3  انتقال -2  واگذاري   -1
 اختيارات ي محدوده

   هاشركت ي براي كليه -الف
  درخواست انجام معامله براي-ج  شركت هاي خاص براي _ب
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  

1- 
2-  
3-  

 .دفترخانه اصل مدارك رويت گرديد يبااحرازهويت وكيل واخذتاييديه  مورد تائيد است 
    نيستمورد تائيد 

  امورانتقاالت و اصالحات
  واحدتاييد وكالتامه

                                                                                                              
مـوكلين  / موكل ي كپي شناسنامه+ وكال / وكيل  ي اصل و كپي شناسنامه -اصل يا كپي برابر اصل وكالتنامه  :مدارك

  اصل آخرين برگه سهام )+ اصل و كپي شناسنامه= موكلين با سن باال (
هاي تنظيمي جهت انجام معامله اعم از خريد  ه به منظور احراز شرايط و اعتبار قانوني وكالتنامهتأييد وكالتنام: توضيح

  .استو به بياني ديگر مجوز انجام معامله به صورت وكالتي  ؛ باشد و فروش در بورس مي

  فرم درخواست تأييد وكالتنامه

مدارک: اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه - اصل و کپی شناسنامه ی وکیل / وکال + 

کپی شناسنامه ی موکل/ موکلین )موکلین با سن باال = اصل و کپی شناسنامه(+ اصل 

آخرین برگه سهام 
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توضیح: تأیید وکالتنامه به منظور احراز شرایط و اعتبار قانونی وکالتنامه های تنظیمی 

جهت انجام معامله اعم از خرید و فروش در بورس می باش��د ؛ و به بیانی دیگر مجوز 

انجام معامله به صورت وکالتی است.

فرم درخواست اعالم ارزش سهام متوفی در تاریخ فوت 

واحد پیگیری

با سالم و احترام؛

اینجانب .............................................. ورثه/ نماینده ی قانونی وّراث مرحومه/مرحوم ..........

............................ خواهش��مندم ارزش سهام در شرکت/شرکت های ذکر شده در تاریخ 

حین الفوت در جدول ذیل را جهت ارائه به امورمالیاتی مربوطه اعالم فرمایید.

تاریخ حین الفوتشرکت

مدارک پیوست درخواست:

اصل نامه ی امورمالیاتی-  

تصویر مصدق برگه ی انحصار وراثت-  

تصویر شناسنامه ی ورثه یا نماینده ی قانونی-  

نشانی و تلفن وکیل/نماینده ی وراث: 

.....................................................................................................................................................................

امضا یا اثر انگشت

کارمند امورپیگیری:

امضا انجام شد:    انجام نشد: 

توضیحات: ارزش سهام متوفی در تاریخ فوت، به منظور ارائه به سازمان امور مالیاتی 

برای بررسی میزان مالیات برارث ترکه ی متوفی می باشد.
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فرم درخواست اعالم وضعیت دارایی/ گردش معامالت

واحد پیگیری:

با سالم و احترام؛

اینجانب ................. با مشخصات اعالم شده در جدول زیر دریافت اطالعات مربوط به:

آخرین وضعیت دارایی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار-  

نسخه چاپی از گردش معامالت )خرید و فروش( سهام متعلق به اینجانب توسط -  

شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار از تاریخ ............................. لغایت .............................. 

را درخواست می نمایم.

نام شرکت های پذیرفته شدهکد/کدهای سهامدارینام پدرمحل صدورش.شنام خانوادگینام

آدرس:....................................................................................................تلفن: ........................................

امضا سهامدار

توجه

وضعیت دارایی سهامدار فقط در کد یا کدهای سهامداری اظهار شده و بر مبنای مشخصات شناسایی فوق اعالم می گردد و از این بابت 

مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.

کارمند امورپیگیری       انجام شد:     انجام نشد:

    

توضیحات: ...........................................................................................                           امضا

مدارک: حقیقی: اصل و کپی شناسنامه/ کارت ملی + فیش واریزی 

حقوقی: نامه ی شرکت )معروف نماینده، کدهای سهامداری( + فیش واریزی 

توضیح:گردش معامالت، شامل میزان خرید و فروش سهام شرکت های بورسی بین 2 

تاریخ معین، قیمت سهام خریداری یا فروخته شده و کارگزار خریدار یا فروشنده است.

 وضعیت دارایی: شامل تعداد سهام سهامدار در هر یک از شرکت های بورسی ، قیمت 

آن در تاری��خ تهیه ی وضعی��ت دارایی، و ارزش کل دارایی وی در هر ش��رکت و در 

مجموِع شرکت هایی است که سهامدار مالک سهام آنها می باشد.
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فرم درخواست صدور گواهینامه ی سپرده ی سهام المثنی

واحد پیگیری

با سالم و احترام؛

»گواهینامه ی نقل  و انتقال« س��هام اینجانب .................................................. با مشخصات 

ذیل در شرکت های مندرج در جدول مفقود گردیده است، بنابراین درخواست چاپ 

گواهینامه های ذکر شده را دارم.

ضمنًا اینجانب کلیه ی مسئولیت های ناشی از سوء استفاده از چاپ مجدد »گواهینامه ی 

نقل و انتقال« سهام را عهده دار هستم و این شرکت تا صدور حکم نهایی قضایی ناشی 

از این امر حق خواهد داشت کلیه ی سهام ناشی از آن را نزد خود توقیف نماید.

نام شرکتکدسهامدارینام پدرمحل صدورش شنام ونام خانوادگی

آدرس:...........................................................................تلفن: ................................................................

امضا و اثر انگشت

___________________________________________________________________________

کارمند امورپیگیری

امضا و تاریخ انجام شد:    انجام نشد:   

توضیح: گواهینامه ی المثنی در مواردی صادر می ش��ود که سهامدار اعالم مفقودی 

می کند و درخواست چاپ مجدد گواهینامه ی نقل و انتقال سپرده ی سهم را دارد. 

مدارک: اصل و کپی شناسنامه / کارت ملی + فیش واریزی
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    فرم درخواست انتقال قهری/حضوری

واحد پیگیری

با سالم و احترام؛

اینجانب .................................................. نماینده ی وراث مرحومه/مرحوم به شرح ذیل:

 جدول1( مشخصات  متوفی

نام شرکتکد سهامدارینام پدرمحل صدورشماره ی شناسنامهنام  و نام خانوادگی

درخواست:

 تقسیم دارایی سهام متوفی را مابین وراث،

  انتقال دارایی سهام به وکیل قانونی وراث با مشخصات زیر را دارم:

 جدول2( مشخصات  وکیل

نام شرکتنام پدرمحل صدورشماره ی شناسنامهنام  و نام خانوادگی

___________________________________________________________________________

این قسمت توسط واحد تأیید وکالتنامه تکمیل می گردد.

 وکالتنامه ی ش��ماره ی ............. م��ورخ ................ از دفترخان��ه .................... مورد تأیید 

مورد تأیید نمی باشد   می باشد

امضاء کارشناس

مدارک پیوست درخواست:

تصویر وکالتنامه: )در مواردی که وراث به یکی از ورثه جهت انتقال سهام متوفی -  

به نامش وکالت داده باشند(

تصویر مصدق برگه ی انحصار وراثت-  

اصل برگه ی سهام متوفی-  
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تصویر شناسنامه ی متوفی/تصویر گواهی فوت-  

تصویر شناسنامه ی وراث-  

تصویر کارت ملی وراث-  

تصویر مصدق گواهی واریز مالیات بر ارث-  

نشانی و تلفن وکیل/ نماینده ی وراث: 

......................................................................................................................................................................
انتقال قهری: منظور از انتقال قهری انتقال سهام متوفی به وراث قانونی وی است.

توضیح انتقال قهری حضوری

حضوری: در خصوص شرکت هایی که قرارداد ارائه ی خدمات امور سهام با شرکت 

سپرده گذاری مرکزی منعقد کرده اند.
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