 -1معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی و روزهایی انجام می گیرد؟
معامالت اوراق بهادار از ساعت  00:00تا  21:30روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل انجام می شود .همچنین ساعت پیش
گشایش بازار که در آن امکان انجام معامالت وجود ندارد از  0:30شروع میشود و تا  0:00ادامه می یابد که در آن امکان ورود سفارشات و تغییر
قیمت وجود دارد.
 -2دامنه روزانه نوسان قیمت در بورس تهران چند درصد است؟
در حال حاضر دامنه نوسان روزانه قیمت سهام دربورس و فرابورس در هر روز نسبت به قیمت پایانی روز گذشته،میتواند از  +5درصد تا  -5درصد
تغییر کند و حق تقدم سهام در بورس از  +20درصد تا  -20درصد و در فرابورس از  +5درصد تا -5درصد نسبت به قیمت پایانی روز قبل امکان
نوسان دارد.
 -3اولویت انجام معامالت به چه صورتی می باشد؟
اولویت سفارشهای وارد شده به سامانه ،ابتدا بر اساس قیمت میباشد و برای سفارشات با قیمت یکسان ،اولویت زمانی مطرح میگردد .معامله
هنگامی انجام میشود که سفارشهای خرید و فروش قیمت یکسان داشته باشند.
 -4تسویه معامالت به چه معناست؟
تسویه معامالت به معنای جابجایی اوراق بهادار و پول بین فروشنده و خریدار است که این کار از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه انجام میشود.
-5تسویه معامالت چند روز بعد از معامله صورت می گیرد؟
 .2تسویه معامالت در سهام :سه روز کاری بعد از انجام معامله ()T+3
 .1تسویه معامالت دراوراق مشارکت :یک روز کاری بعد از انجام معامله ( )T+2
 .3تسویه معامالت در صندوق های قابل معامله(در سهام) :سه روز کاری بعد از انجام معامله ()T+3
 .4تسویه معامالت در صندوق های قابل معامله(مختلط) :دو روز کاری بعد از انجام معامله ( )T+1
 .5تسویه معامالت در صندوق های قابل معامله(با درآمد ثابت) :یک روز کاری بعد از انجام معامله ( )T+2
-6کارگزار ناظر کیست و چه نقشی بر عهده دارد؟
کارگزاری است که سهامداران میتوانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.
نکته :هنگامی که یک سهامدار سهام شرکت  xرا از طریق کارگزاری الف خریداری نماید و ناظر آن سهم کارگزاری الف باشد و سپس و درحالیکه
هنوز سهامدار آن شرکت می باشد اقدام به خرید دوباره سهام شرکت  xاز کارگزاری ب نماید،آن مقدار از سهامی را که از طریق کارگزاری ب

خریداری کرده است به کارگزاری الف منتقل می شود،زیرا کارگزار ناظر آن سهم کارگزاری الف می باشد و صرفا می تواند از طریق کارگزاری الف
سهام خود را بفروش برساند مگر آنکه کارگزار ناظر سهم را تغییر دهد.
 -7روش تغییر کارگزار ناظر به چه صورت می باشد؟
از طریق مراجعه حضوری به یکی از دفاتر و شعب کارگزاری پارسیان،با به همراه داشتن آخرین برگه سهام و تکمیل فرم مربوطه.
 -8چگونه از میزان دارایی سهام خود در بورس مطلع شویم؟
با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه و ارائه درخواست استفاده از سیستم و ضعیت دارایی
سهامداران()IPS
اطالعات بیشتر:مراجعه به سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به نشانیcsdiran.com:
-9منظور از سفارش محدود چیست؟
سفارشی است که معامله گر هنگام ارسال سفارش به سامانه معامالت باید قیمت پیشنهادی خود را تعیین نماید
 -11چه تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد؟
بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) بر اساس قانون بازار اوراق بهادار ،بعضی از وظایف عملیاتی بازار را بر عهده دارد .در حالی که سازمان
بورس اوراق و بهادار(سبا) وظیفه نظارت بر فعالیت نهادهای مالی از جمله بورس تهران را بر عهده دارد.
-11قیمت سهام در بازار بر چه اساسی تعیین می شود؟
قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.
-12آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟
بله .با راه اندازی سیستم جدید معامالتی امکان فروش سهامی که همان روز خریداری شده است وجود دارد.
-13چه زمانی حجم مبنای شرکت « »1در نظر گرفته میشود؟
پس از بازگشایی نمادهایی که دامنه نوسان ندارند (مثالً بعد از مجمع عادی ساالنه یا فوقالعاده) همچنین در فرابورس نیز حجم مبنا یک منظور
شده است و یا پس از تعدیل سود حداقل  10درصدی نمادها و همچنین در مورد شرکتهایی که به دلیل معامله نشدن مشمول گره معامالتی می
باشند.

-14دستکاری در بازار به چه معناست و مجازات شخصی که این عمل را انجام دهد چیست؟
از مصادیق دستکاری در بازار می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 .2اقدام به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معامالت ،محکومیت به حبس تعزیری از سهماه تا یکسال
 .1اغوای اشخاص به انجام معامالت اوارق بهادار ،پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده.
 .3ایجاد قیمتهای کاذب ،محکومیت به حبس تعزیری از سهماه تا یک سال و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به
دست آمده یا زیان متحمل نشده
-15مفهوم  DPSچیست؟
بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم میشود.
-16در چه بازارهای نمی توان به صورت آنالین معامله نمود؟
 .2بازار سوم و چهارم فرابورس
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همه انواع معامالت عمده و بلوک

.3

سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار پایه فرابورس

