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 مقدمه
و  ماتیو تمام اصطالحات، تنظ میرویم TSETMC تیبه سراغ سا یمقاله آموزش نیدر ا

وظیفه  TSETMCسایت  داد. میرا به شما آموزش خواه TSETMC تیمختلف سا یهاقسمت
های بورسی و اطالعات تکمیلی بورس را بصورت انتشار و نمایش تمامی معامالت شرکت

توانید لیست سفارشات به راحتی می TSETMCسایت ای و آنالین دارد. با مراجعه به لحظه
های ناظر بازار بورس، شاخص ه معامالت، پیام، حجم مبنا، سابقEPS ،P/E ،DPSخرید و فروش، 

کل بورس، حجم معامالت، ارزش معامالت، قیمت پایانی سهام، قیمت سهام و ... را بصورت 
های دیگری که های بورس و سایتای رصد کنید. مدنظر داشته باشید که تمامی کارگزاریلحظه

بورس  یفناور  تیر یمدشرکت  APIاز  ای معامالت بورس میپردازندبه ارائه آمار و ارقام لحظه
 TSETMCاست!  TSETMCکنند در واقع هسته بورس تهران در ( استفاده میTSETMC) تهران

به  Tehran Securities Exchange Technology Management Coمخفف عبارت انگلیسی 
وراق معنی "شرکت مدیریت فناوری بورس تهران" و یکی از چند زیرمجموعه شرکت بورس و ا

آموزش گام صفر  TSETMCهای مختلف سایت بهادار تهران است. قطعا آشنایی کامل با قسمت
کنم تا انتهای این مقاله آموزشی را با دقت مطالعه است به شما توصیه می مقدماتی بورس

بدانید را یاد بگیرید با  TSETMCه باید از سایت بفرمایید تا یک بار برای همیشه، تمام آنچ
 همراه باشید. پارس سهام

 

https://parssaham.com/tsetmc-guide/
https://parssaham.com/start-bourse/
https://parssaham.com/start-bourse/
https://parssaham.com/start-bourse/
https://parssaham.com/


 5                                                  مرجع آموزش بورس :سهامپارس
 

Parssaham.C om 

جهت  ای بورس تهران استاطالعات لحظهکنید میمشاهده  TSETMCآنچه شما در سایت 
ابتدا تمام  دسته کلی تقسیم کردیم 2مطالعه راحت تر شما دوستان عزیز این آموزش را به 

را خدمت شما توضیح خواهیم داد و سپس  TSETMCاطالعات موجود در صفحه اول سایت 
 TSETMCسراغ تشریح اطالعات موجود در صفحه مخصوص به هر نماد بورسی در سایت 

کنیم تمام ها توضیحات مفصلی دارد که در ادامه سعی میخواهیم رفت. هر کدام از این قسمت
اگر تمایل دارید  بدانید را برایتان توضیح دهیم. TSETMCایت آنچه شما باید از س

را مطالعه کنید روی لینک مربوطه  توضیحات مربوط به صفحه مخصوص هر نماد بورسی ابتدا
 تیدر سا یصفحه هر نماد بورس رامونیکامل پ حاتیب( توضها یعنی ")در لیست فهرست

TSETMC ")کلیک کنید. 

 TSETMCکاربرد اصلی 
 کارگزاری بورسباید از دادیم برای خرید و فروش سهام  های قبلی توضیحکه در مقاله طورهمان

جهت خرید  گران و شرکت بورس تهرانبین معامله ها پل ارتباطیاقدام کنیم در واقع کارگزاری
را در  Xشخصی سفارش خرید سهام شرکت  برای مثال فرض کنید هستند و فروش آنالین سهام
ارسال  TSETMCاین سفارش به هسته معامالت بورس تهران در  کندمیکارگزاری خود ثبت 

پنل تمام کارگزاری های  و TSETMCو پس از ثبت در هسته معامالت بورس، در سایت  شودمی
سفارش تواند میحال هر شخصی که قصد فروش سهام خود را دارد  شودمیبورس نشان داده 

فروش سهام را در کارگزاری خود ثبت کند این سفارش نیز به هسته معامالت بورس تهران در 
TSETMC  مامی ها یکسان باشد! ت)دقت بفرمایید که لزومی ندارد کارگزاری شودمیارسال
در هر ثبت شده ها متصل به هسته بورس تهران هستند و نهایتا تمامی سفارشات کارگزاری
ارسال شود( نهایتا در صورتی که  TSETMCباید به هسته معامالت بورس تهران در  ،کارگزاری

 شودمیت داشته باشد سفارش در هسته معامالت تایید سفارش خرید و فروش با یکدیگر مطابق
گران از تا معامله شودمیهای ارسال کننده سفارش فرستاده ن تایید به کارگزاریو پاسخ ای

هنگام خرید و فروش  TSETMCدر شکل زیر نحوه عملکرد  وضعیت سفارش خود آگاه شوند.
 .کنیدمیرا به زبانی ساده مشاهده  سهام

https://parssaham.com/tsetmc-guide/#stock-page
https://parssaham.com/tsetmc-guide/#stock-page
https://parssaham.com/what-is-broker/
https://parssaham.com/what-is-broker/
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هسته معامالت نیست! در واقع هسته معامالت چیزی نیست که  TSETMC.COMتذکر: سایت 
فناوری  فرانسوی یک پلتفرم معامالتی )متعلق به شرکت هسته معامالتبه زبان ساده  دیده شود!

( است TSETMCسرورهای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ) ( درATOS -اطالعات آتوس 
 بورسمعامالت ها از هسته تمام کارگزاری نیز مثل tsetmc.comو اطالعات موجود در سایت 

از دسترس خارج شود لزومی به  TSETMCاگر گاها سایت بنابراین  شودمیاستخراج  تهران
 خرابی هسته معامالت بورس نیست!
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 TSETMCتشریح اطالعات و امکانات صفحه اول سایت  الف(
ای مطابق شکل زیر به شما نشان را در مرورگر خود وارد کنید صفحه tsetmc.comوقتی آدرس 

 tsetmc.comتوانید از هر دو آدرس اینترنتی می TSETMCسایت وببرای ورود به  .شودمیداده 
 استفاده کنید. tsetmc.irو 

 
! تعدادی آیکون در باالی صفحه وجود دارد که هر کدام کنیممیاز همان باالی صفحه شروع 

 است در ادامه هر کدام را جداگانه توضیح خواهیم داد. TSETMCمربوط به امکانات سایت 

 
نمایش فهرست: با کلیک روی این گزینه مطابق شکل زیر امکانات متنوعی مثل "مقایسه  .1

" و... برای شما TSETMCافزارهای ها و نرمهای ناظر بازار"، "سرویسها"، "پیغامشرکت
 .شودمیبه نمایش گذاشته 
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ای روی این گزینه صفحهها" است با کلیک در این قسمت "مقایسه شرکتیکی از امکانات جالب 

به مقایسه آنها  توانیدمیکه با انتخاب چند شرکت  شودمیمطابق شکل زیر برای شما نمایان 
ی پذیرفته شده در بورس هابپردازید این مقایسه شامل تمام اطالعات مالی و معامالتی شرکت

 ست.تهران ا
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 )از فارسی به انگلیسی(تغییر زبان  .2

 
از فارسی به انگلیسی تغییر  TSEMTCبا کلیک روی این آیکون مطابق شکل زیر، زبان سایت 

 .کندمیپیدا 
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باشید به صفحه اول  tsetmcای از سایت خانه: با کلیک روی این آیکون، در هر صفحه .3

 شوید.برگشت داده می TSETMCسایت 

 
 دیده بان بازار بورس .4
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بان بازار بورس یکی از دیدهشوید میبان بازار بورس وارد صفحه دیده کلیک روی این آیکونبا 

تعبیه شده است در این صفحه  TSETMCترین و پرکاربردترین امکاناتی است که در سایت مهم
 از آنجایی که بحث فیلترنویسی در بورس بسیاراقدام به فیلترنویسی کنید.  توانیدمیبه راحتی 

 های آتی و بصورت تخصصی به این موضوع خواهیم پرداخت.است در مقاله مفصل

 
 جستجوی نماد .5
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که براحتی  شودمیمطابق شکل زیر نشان داده ای صفحه "جستجوی نماد"با کلیک روی آیکون 
شرکت موردنظرتان را جستجو کنید با کلیک روی نماد بورسی یافت شده  نماد بورسی توانیدمی

و اطالعات مالی شرکت ای لحظهکه تمامی اطالعات شوید میبه صفحه اختصاصی شرکت وارد 
موردنظر در این صفحه قابل مشاهده است که در قسمت دوم همین آموزش مفصل به آن 

 خواهیم پرداخت.

 
 نظر و پیشنهاد .6

 
توضیحات الزم برای ثبت نظر، پیشنهاد،  کهشوید میای صفحهوارد روی این آیکون با کلیک 

های مختلف ارائه شده است برای مثال اگر شرکتی سود نقدی را در زمینهانتقاد و یا شکایات در 
نسبت  shekayat.seo.irاز طریق سایت  توانیدمیموعد مقرر به حساب شما واریز نکرده است 

 به ثبت شکایت اقدام کنید!

 TSETMC: با کلیک روی این آیکون صفحه راهنمای سایت TSETMCراهنمای سایت  .7
 .شودمیبصورت خالصه به شما نشان داده 

 

https://parssaham.com/stock-symbols/
https://parssaham.com/stock-symbols/
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برای شما نمایش داده  tsetmcاخبار: با کلیک روی این آیکون، اخبار مربوط به سایت  .8
 .شودمی

 
بصورت  TSETMCسایت  محتوای آموزشیآیکون، محتوای آموزشی: با کلیک روی این  .9

تهیه  این محتوا توسط سایت بورس مدیا شودمیویدیو و کتاب در اختیار شما قرار داده 
وابسته به  و خدمات بورس یشرکت اطالع رسانزیرنظر  BourseMediaشده است، 

در جهت گسترش فرهنگ  تولید محتوای آموزشی بورسی سازمان بورس تهران با هدف
 .فعالیت دارد گذاری در بازار بورسسرمایه

 
 (HeatMapنقشه بازار بورس ) .10

 
با کلیک روی آیکون "نقشه بازار" وارد صفحه هیت مپ یا همان نقشه بازار بورس خواهید شد 

 دهد.بصورت خالصه مطابق شکل زیر به شما نشان میکه تمام بازار بورس را 

http://wwc.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151917
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های مختلف قسمتبرویم اجازه دهید  TSETMCقبل از اینکه سراغ منوهای باالیی صفحه 

که اطالعات مختلفی در آنها درج شده را خدمت شما تشریح کنیم.  TSETMCصفحه اول سایت 
کادر  4است در قسمت بورس صفحه اول به دو قسمت کلی "بورس" و "فرابورس" تقسیم شده 

های منتخب"، "تاثیر در شاخص"، "نمادهای "، "شاخصنگاه کیبورس در  یبازار نقدبا نام های "
 .کنیدمیکادر مشابه بورس مشاده  3پر تراکنش" و در قسمت فرابورس نیز 

 TSETMCدر صفحه اول سایت  بورساطالعات کلی 
 نگاه کیبورس در  یبازار نقد

بورس در  یبازار نقداولین کادر در سمت راست با عنوان "شوید می TSETMCوقتی وارد صفحه 
که اطالعات زیر در این قسمت نشان داده  کنیدمی" را مطابق شکل زیر مشاهده نگاه کی

 .شودمی
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 دهنده باز یا بسته بودن بازار بورس تهران است.نشان :بازار تیوضع 
 و عدد داخل پرانتز بیانگر دهد می: این عدد شاخص کل بورس تهران را نشان شاخص کل

تغییرات شاخص کل نسبت به روز قبل است که رنگ قرمز نشان از تغییرات منفی و 
این  کاهشی شاخص و رنگ سبز نشان از تغییرات مثبت و افزایشی شاخص دارد.

 .شودمیآپدیت ای لحظهاطالعات بصورت 
  شاخص کل هم وزن استای لحظه: بیانگر اطالعات زن(كل )هم وشاخص 
 برای مثال مطابق دهد میکل بازار بورس تهران در لحظه جاری را نشان : ارزش ارزش بازار

 49,191,887ارزش بازار  11:59:59و در ساعت  1400فروردین  22شکل باال در تاریخ 
هزار  25با احتساب دالر  یعنی میلیون میلیارد تومان! 5میلیارد ریال است یعنی تقریبا 

 میلیارد دالر! 200تقریبا تومانی 
 اگر دقت کنید این زمان چند دهنده زمان محاسبه این اطالعات! : نشانمتیاطالعات ق

تر است چرا که اطالعات در این قسمت هر چند دقیقه یک ای از زمان جاری عقبدقیقه
 نه هر لحظه! شودمیبار آپدیت 

 تعداد کل معامالت انجام شده تا این لحظه، برای مثال مطابق شکل باال : تعداد معامالت
 هزار معامله انجام شده است. 200کمتر از  1400فروردین  22در روز 

 که بیانگر ارزش کل معامالت ترین اطالعات بورس است! : یکی از مهمارزش معامالت
 بورس است.

 دهد.: حجم کل معامالت بورس را نشان میتحجم معامال 

و از آنجایی که واحد  یا همان میلیارد است! Billionدر جلوی اعداد مخفف عبارت  Bنکته: عبارت 
عدد از انتهای اعداد درج شده کم کنید تا این اعداد به  1پول ایران ریال است! کافی است 

را به  ! )طبیعی است که برای تبدیل ریال به تومان باید عدد مربوطهمیلیارد تومان محاسبه شود
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عدد  1حذف همان ترین کار تقسیم کنید! اما از آنجایی که اعشار اهمیت زیادی ندارد راحت 10
را درنظر بگیرید دقت بفرمایید که ویرگول و نقطه  B 16,517.393برای مثال عدد  از انتهاست!(

که نقطه درج شده که به معنی اعشار است!  16,517را اشتباه نگیرید! در این عدد بعد از 
 1,651ماند! یعنی باقی می 1,651 مبلغ ،با حذف عدد انتهایی نادیده بگیرید! حال توانیدمی

 22یعنی ارزش معامالت در تاریخ  میلیارد تومان! هزار و ششصد و پنچاه و یک میلیارد تومان!
که بدانید ارزش  شودمیهزار میلیارد تومان کمتر است! این عدد زمانی مهم  2از  1400فروردین 

 رسید!هزار میلیارد تومان می 30تا  1399معامالت بورس تهران در روزهای صعودی سال 

 منتخب هایشاخص

 
شاخص  75را خدمت شما بیان کردیم و گفتیم بیش از  انواع شاخص بورسهای قبلی در مقاله

شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن،  مربوط بهای لحظهاطالعات  تهران داریم؛در بورس 
شاخص بازار اول )تابلوی اصلی شاخص قیمت هم وزن، شاخص آزاد شناور، شاخص قیمت، 
های روی عنوان "شاخص. با کلیک شودمیبازار دوم در این قسمت نشان داده بورس(، شاخص 

که با کلیک روی هر کدام از آنها به  شودمیهای بورس برای شما نمایان منتخب" تمام شاخص
 توانیدمیشوید. در صفحه مخصوص هر شاخص صفحه مخصوص آن شاخص ارجاع داده می

 سابقه از جمله نحوه تغییرات شاخص در روز جاری، نمودار شاخص، شاخص تمامی اطالعاتبه 
با کلیک روی "شاخص کل" مطابق شکل زیر شاخص و... دسترسی داشته باشید برای مثال 
 .شودمیبه شما نشان داده  TSETMCصفحه مخصوص شاخص کل بورس در سایت 

https://parssaham.com/stock-index-guide/
https://parssaham.com/stock-index-guide/
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 تاثیر در شاخص
های بورس به ارائه و تشریح فرمول شاخص کل پرداختیم و در مقاله مربوط به معرفی شاخص

هر چه  در نتیجهاست کل در محاسبه شاخص  یاصل یاز پارامترها یکی” تعداد سهام“گفتیم که 
 سهاممنفی بودن و با توجه به مثبت یا  گذاردیدر شاخص م یشتر یب ریتر باشد تاثشرکت بزرگ

های قبل، رنگ کاهش شاخص کل خواهد شد. مثل حالتافزایش یا باعث شرکت در روز جاری، 
 21ق شکل زیر در قرمز نشان از تاثیر منفی و رنگ سبز نشان از تاثیر مثبت دارد برای مثال مطاب

 واحدی روی شاخص داشته است. 1243.8، نماد بورسی فوالد تاثیر منفی 1400فروردین 
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 پرتراکنش نمادهای
از تعداد معامله زیاد به کم نشان   "تعداد معامالت" در این قسمت نمادهای بورسی بر اساس

 .شوندمیداده 

 

 TSETMCفرابورس در صفحه اول سایت کلی اطالعات 
. کنیدمیبوط به فرابورس را مشاهده اطالعات کلی مر TSETMCدر انتهای صفحه اول سایت 

 "بازار نقدی فرابورس در یک نگاه"، "تاثیر در شاخص"، "نمادهای پرتراکنش"توضیحات مربوط به
 است. قبلیدقیقا مشابه مطالب گفته شده 
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 TSETMCاطالعات مرتبط با زبانه های اصلی سایت 
به  (Tabزبانه ) 7شوید  tsetmc.comرویم وقتی وارد سایت های اصلی میTabحال سراغ 

  .کنیدمیهای مختلف در باالی صفحه مشاهده رنگ

 در یک نگاه 
 بورس اوراق بهادار تهران 
 فرابورس ایران 
 بورس انرژی ایران 
 شبکه کدال 
 ی سرمایه گذاریهاصندوق 
 بورس کاال 

 

 در یک نگاه
است که وقتی وارد سایت ای صفحهفرض همان نگاه" بصورت پیشاولین زبانه "در یک 

tsetmc.com را تشریح کردیم.های مختلف آنو قسمت شودمیبه شما نشان داده شوید می 
 روی این زبانه کلیک کنید. توانیدمیبرگردید  TSETMCهر زمان خواستید به صفحه اول سایت 

. بورس اوراق بهادار 1نوع بورس داریم:  4" توضیح دادیم بورس چیست؟که در مقاله " طورهمان

https://parssaham.com/what-is-stock-exchange/
https://parssaham.com/what-is-stock-exchange/
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بورس  4. بورس کاال، اطالعات هر کدام از این 4. بورس انرژی ایران، 3. فرابورس ایران، 2تهران، 
های سایت کدال و ست همچنین اطالعیهقابل رصد کردن ا TSETMCبصورت مجزا در سایت 

 شودمیدر صفحاتی مجزا درج ای لحظهگذاری نیز بصورت آنالین و های سرمایهاطالعات صندوق
 ها را خدمتتان توضیح دهیم.در ادامه با پارس سهام همراه باشید تا کاربرد هر کدام از این بخش

 TSETMCدر  مشاهده اطالعات کامل بورس اوراق بهادار تهران

 
جهت ارائه  باالمطابق شکل ای صفحه وقتی روی زبانه "بورس اوراق بهادار تهران" کلیک کنید

زبانه بصورت مجزا  8در این قسمت  .شودمیاطالعات بازار بورس تهران برای شما نشان داده 
 است که وقتی وارد این بخشای صفحهزبانه "در یک نگاه" که همان  درنظر گرفته شده است.

 .شودمیمطابق شکل باال برای شما نمایان شوید می

  نگاه کیدر 
 هاشاخص 
 هامتیق 
 عرضه و تقاضا 
 یمشتقه و اوراق بده یابزارها 
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 راتییها و تغشیافزا 
 قیمشمول تعل ینمادها 
 همه اطالعات 

 tsetmcهای بازار بورس در شاخص مشاهده
های بورس اوراق بهادار کلیک کنید تمام اطالعات مربوط به شاخص ها"وقتی روی گزینه "شاخص
 .شودمیکادر مجزا به شما نشان داده  7تهران مطابق شکل زیر در 

 
تغییرات شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس در روز جاری را مشاهده  نمودار در باالی صفحه

های بورس و در کادر "تاثیر در ، در کادر "شاخص های منتخب" لیست تمام شاخصکنیدمی
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شاخص" لیست تمام نمادهای بورس و مقدار تاثیرشان در شاخص کل بورس در روز جاری )رنگ 
قرمز نشان از تاثیر منفی بر شاخص و رنگ سبز نشان از تاثیر مثبت بر شاخص دارد( برای شما 

 .شودمینشان داده 

های پذیرفته شده در بورس بر اساس شرکت های قبلی گفتیم هر کدام ازکه در مقاله طورهمان
خودرو و ساخت برای مثال گروه " شوندمیبندی های مختلف دستهگروه شان درنوع فعالیت

های فعال در زمینه خودرو و قطعات خودرو است مثل شرکت " شامل تمام شرکتقطعات
ها و موسسات ام بانکها و موسسات اعتباری" شامل تمایرانخودرو، سایپا و... یا گروه "بانک

های صنعت" در کادر "برترین گروهاعتباری مثل بانک ملی، بانک ملت، بانک سرمایه و... است. 
بندی و در این رتبه ارزش معامالت در روز جاریبیشترین های بورس بر اساس هر کدام از گروه
 .شوندمیداده قسمت نشان 

 .کنیدمیدر کادر "ارزش بازار" ارزش بازار بورس تهران را بصورت آمار روزانه مشاهده 

اطالعات کاملی از شاخص صنایع مختلف بورس درج  های صنعت"نهایتا در قسمت "شاخص
 .شودمی

 TSETMCمشاهده بیشترین افزایش و کاهش قیمت نمادهای بورسی در 
 شودمیمطابق شکل زیر برای شما نشان داده ای صفحهها" کلیک کنید وقتی روی زبانه "قیمت

 .شودمیبخش  5که شامل 
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بندی و طبقه بر اساس بیشترین قیمت پایانیبیشترین افزایش قیمت: تمامی نمادهای بورس 

 .شوندمینشان داده 

بندی و طبقه بر اساس کمترین قیمت پایانیبیشترین کاهش قیمت: تمامی نمادهای بورس 
 .شوندمیه نشان داد

بر اساس بیشترین اختالف مثبت بین ی: تمامی نمادهای بورس انیبه پا متیق نیآخر  شیافزا
 .شوندمیبندی و نشان داده طبقه قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی
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بر اساس بیشترین اختالف منفی بین ی: تمامی نمادهای بورس انیبه پا متیق نیآخر کاهش 
 .شوندمیبندی و نشان داده طبقه پایانی قیمت آخرین معامله و قیمت

 دهد.معامله شده در روز جاری را نشان می حق تقدم سهامحق تقدم: قیمت تمامی 

 TSETMCبیشترین عرضه و تقاضا در  مشاهده
رای شما نشان داده شکل زیر بمطابق ای صفحه" کلیک کنید عرضه و تقاضاوقتی روی زبانه "

 بیشترین حجم سفارش خریدکه در قسمت "برترین تقاضا"، نمادهای بورسی بر اساس  شودمی
در لحظه  بیشترین حجم سفارش فروشو در قسمت "برترین عرضه"، نمادهای بورسی بر اساس 

تقاضا و  دقت بفرمایید که لزومی ندارد نماد بورسی با بیشترین حجم .شوندمی Sortجاری 
 باشند. صف خرید و فروشعرضه حتما 

 
 TSETMCابزارهای مشتقه و اوراق بدهی در  اطالعات

با کلیک روی گزینه "ابزارهای مشتقه و اوراق بدهی" تمامی اطالعات مربوط به ابزارهای مشتقه 
های آتی بصورت مفصل به این موضوع خواهیم اوراق بدهی را مشاهده خواهید کرد در مقاله و

 پرداخت فعال برای شروع نیازی به یادگیری آن ندارید!

https://parssaham.com/stock-warrant/
https://parssaham.com/stock-warrant/
https://parssaham.com/stock-buying-and-selling-queue-in-bourse/
https://parssaham.com/stock-buying-and-selling-queue-in-bourse/
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بیشترین ارزش و حجم معامله در های تعدیلی و مشاهده افزایش سرمایه، قیمت

TSETMC 
مطابق شکل حاوی اطالعات مهمی ای صفحهها و تغییرات" کلیک کنید وقتی روی زبانه "افزایش

های های قبلی توضیح دادیم قیمت سهام شرکتکه در مقاله طورهمان. شودمیبرای شما نمایان 
یعنی متناسب با مقدار افزایش سرمایه  شودمیرو بورسی پس از افزایش سرمایه با تعدیل روبه

در مقاله  فرمول افزایش سرمایه و انواع آنیابد )توضیحات کامل پیرامون ها کاهش میقیمت
های بورسی است که قیمت مربوطه توضیح داده شد.( قسمت "تعدیل قیمت" مربوط به شرکت

بخاطر افزایش سرمایه باشد یا تواند میآنها دستخوش تعدیل شده است این تعدیل قیمت 
 سود نقدی و...تقسیم 

که افزایش سرمایه  کنیدمی مشاهدهرا های بورسی کادر "افزایش سرمایه" لیست تمام شرکتدر 
و حاال نماد بورسی مجمع فوق العاده افزایش سرمایه نیز تشکیل  تایید، آنها توسط سازمان بورس

م نیز درج ن قسمت تعداد سهام جدید و قدیپس از افزایش سرمایه بازگشایی شده است. در ای
 که براحتی درصد افزایش سرمایه قابل محاسبه است.شده 

https://parssaham.com/capital-increase-guide/
https://parssaham.com/capital-increase-guide/
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ارزش بازار سهام یک شرکت بورسی عبارت است از حاصلضرب تعداد کل برگه سهام آن شرکت 

برگه سهام دارد و قیمت هر  1000در قیمت سهام آن شرکت در روز جاری! فرض کنید شرکتی 
میلیون تومان  1بنابراین ارزش بازار این شرکت تومان است  1000برگه سهام در روز جاری 

 میلیون تومان می ارزد! 1یعنی این شرکت در روز جاری  است!

 بیشترین افزایش ارزش بازارهای بورسی به ترتیب در کادر "افزایش ارزش بازار" لیست شرکت
فروردین  22. برای مثال مطابق شکل باال در کنیدمیده هآن نماد بورسی در روز جاری را مشا

بیشترین افزایش ارزش بازار را تجربه کرده به طوری که ارزش بازار  "شستا" ، نماد بورسی1400
 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. 2.9آن 



 27                                                  مرجع آموزش بورس :سهامپارس
 

Parssaham.C om 

در روز جاری  بیشترین کاهش ارزش بازارکادر "کاهش ارزش بازار" نمادهای بورسی را به ترتیب 
 دهد.نشان می

 بیشترین ارزش معاملههای بورسی به ترتیب کادر "بیشترین ارزش معامله" بیانگر لیست شرکت
نماد بورسی "برکت"  1400فروردین  22در روز جاری است برای مثال مطابق شکل باال در 
شته هزار میلیارد تومان خرید و فروش دا 3بیشترین ارزش معامله را داشته به طوری که تقریبا 

 است.

 معامله حجمبیشترین های بورسی به ترتیب کادر "بیشترین حجم معامله" بیانگر لیست شرکت
" خودرونماد بورسی " 1400فروردین  22در روز جاری است برای مثال مطابق شکل باال در 

میلیون برگه سهام خودرو مورد معامله  594امله را داشته به طوری که تقریبا مع حجمبیشترین 
 قرار گرفته است.

 TSETMCمشاهده نمادهای بورسی مشمول فرآیند تعلیق در 
همین قسمت مربوط به نمادهای بورسی  TSETMCسایت های ترین قسمتیکی دیگر از مهم

مشمول فرآیند تعلیق است. مطابق شکل زیر با کلیک روی گزینه "نمادهای مشمول تعلیق" 
قانون تجارت را مشاهده خواهید کرد.  141های بورسی مشمول ماده ت تمام شرکتلیس

هایی شرکتدر واقع  آیند!نون تجارت به به حالت تعلیق درمیقا 141مشمول ماده  هایشرکت
! و شوندمی قانون تجارت 141مشمول ماده باشد سرمایه آنها بیشتر شده نصف از آنها ضرر که 

گذاری سرمایه اقدام به اصالح ساختار مالی خود نکنند شرکت منحل خواهد شد!اگر در زمان مقرر 
 را دارد! شریسک خاص خودمشمول فرآیند تعلیق  هایشرکتدر 

http://tsetmc.ir/
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ی مشمول هاشرکتکنم اصال سمت واردان بورس هستید به شما توصیه میتذکر: اگر از تازه

 ای میطلبد!چرا که بازی خاص خودش را دارد و تجربه ویژه فرآیند تعلیق نروید!

بورسی که تا اینجا بصورت  هایشرکتنهایتا در قسمت "همه اطالعات" تمامی اطالعات مربوط به 
این قسمت قابل رصد و مشاهده است. خب به سراغ زبانه اصلی دیگر یعنی  مجزا گفته شد در

 "فرابورس ایران" میرویم.

 TSETMCت فرابورس به تفکیک در مشاهده اطالعا
شامل ای صفحهکلیک کنید  TSETMCوقتی روی گزینه "فرابورس ایران" از لیست باالیی سایت 

. در قسمت "در یک نگاه" اطالعات شودمیاطالعات فرابورس مطابق شکل زیر به شما نشان داده 
مادهای پرتراکنش کلی فرابورس شامل شاخص کل فرابورس، ارزش معامالت، حجم معامالت، ن

ها، عرضه ها، قیمتهای باالیی )شاخص. کاربرد زبانهکنیدمیمشاهده و پیام های ناظر بازار را 
ها و تغییرات، نمادهای مشمول تعلیق( مشابه مطالب گفته شده برای بورس و تقاضا، افزایش

 بازار 9 یفرابورس داراکه در مقاله معرفی فرابورس خدمت شما توضیح دادیم  طورهماناست. 
 یبازار ابزارها کوچک و متوسط، یهابازار اول فرابورس، بازار دوم فرابورس، بازار شرکت :است
بازار قرمز و  هی، بازار پاینارنج هیزرد، بازار پا هیفرابورس، بازار مشتقه فرابورس، بازار پا یمال نینو

 سوم فرابورس است.

https://parssaham.com/farabourse-guide/
https://parssaham.com/farabourse-guide/
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 مشاهده اطالعات بازار پایه زرد، نارنجی و قرمز فرابورس

ی است که شرایط عمومی و اختصاصی هایشرکتبازار اول و بازار دوم فرابورس شامل تمام 
پذیرش در فرابورس را دارا هستند آنچه که برای ما مهم است بازار پایه فرابورس است! 

ی که هایشرکتدر بازار اول و دوم فرابورس لغو پذیرش شده است )  ی که حضورشانهایشرکت
های مالی دچار انحالل، ورشکستگی، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود حسابرس پیرامون صورت

مدنظر داشته باشید خود بازار پایه . شوندمییه فرابورس منتقل ( به بازار پاشده باشند شرکت
ج  )بازار پایه و قرمز )بازار پایه ب فرابورس( ، نارنجیپایه الف فرابورس()بازار  نیز به سه بازار زرد

که ریسک معامالتی در بازار پایه قرمز بیشتر از نارنجی و نارنجی  شودمیبندی تقسیم فرابورس(
ها برای ترین شرکتدر بازار پایه قرمز پرریسکموجود  هایشرکترد است! در واقع بیشتر از ز

 سهام هستند!خرید و فروش 

که هرگز اقدام به خرید و فروش  کنیممیواردان بورسی هستید به شما توصیه تذکر: اگر جز تازه
های خاص خودش را دارد هام در بازار پایه فرابورس نکنید! چرا که این بازار نیز قواعد و بازیس

 و از ریسک باالیی برخوردار است.
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دامنه با بورس متفاوت است به طوری که  بازار پایه فرابورس قیمت بازه مجاز نوساننکته: 
%( -1% و 1% )بین +1قرمز فرابورس پایه % و بازار 2%، بازار نارنجی 3در بازار زرد نوسان قیمت 

 است.

مطابق شکل زیر شامل ای صفحهحال در قسمت فرابورس اگر روی زبانه "بازار پایه" کلیک کنید 
 را مشاهده خواهید کرد. اطالعات کلی بازار پایه )بازار زرد و نارنجی و قرمز فرابورس(

 
تری یم اگر تمایل دارید اطالعات کاملدهخب! همینجا توضیحات پیرامون فرابورس را اتمام می

معرفی مون بازارهای فرابورس و قوانین حاکم بر آن بدانید به شما توصیه میکنم به مقاله پیرا
 سهام مراجعه کنید.رسدر سایت پا بازار فرابورس

 TSETMCاطالعات بورس انرژی ایران در سایت 
در  شودمیمطابق شکل زیر برای شما نمایان ای صفحهبا کلیک روی زبانه "بورس انرژی ایران" 

، (یانرژ  یها حامل ری)نفت، گاز و سا یکیز یبازار فهای مختلفی وجود دارد: Tabاین صفحه 
اوراق بهادار  ریبازار سا ،سلف استاندارد ،بازار مصرف کنندگان بزرگ برق ،برق یبازار عمده فروش

ی. از آنجایی که این قسمت کاربرد تقریبا ناچیزی برای اشخاص ابیسامانه مظنه  و قابل معامله
دهیم توضیحات این قسمت را به آینده و در واردان بورسی دارد ترجیح میحقیقی و تازه

 های بعدی موکول کنیم.مقاله

https://parssaham.com/bourse-daily-price-range/
https://parssaham.com/farabourse-guide/
https://parssaham.com/farabourse-guide/
https://parssaham.com/farabourse-guide/
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 TSETMCکدال در سایت  هایاطالعیه آخرینمشاهده 
شده در بورس و فرابورس  رفتهیپذ یهاشرکت یتمامگفتیم که  سایت کدالدر مقاله معرفی 

 یهاهیو ساالنه، اطالع یادوره یمال یهااعم از صورتخود  یهاگزارش یتا تمام هستندملزم 
عموم  یدر سامانه کدال جهت دسترس را …ماهانه شرکت و یهاهیاطالع ه،یسرما شیافزا

به  توانیدمیها گذاران برای اطالع از آخرین وضعیت شرکتو سرمایه گران منتشر کنندمعامله
 مراجعه کنند. codal.irسایت 

 

https://parssaham.com/codal-guide/
https://parssaham.com/codal-guide/
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های سایت کدال، این گران به اطالعیهتر معاملهسترسی سادهجهت د TSETMCدر سایت 
در زبانه  شودمیبصورت مستقیم درج  TSETMC های مختلف سایتها در قسمتاطالعیه
های منتشر شده توسط سامانه کدال در لحظه حاضر را مشاهده آخرین اطالعیه توانیدمی"کدال" 

های کدال امکان جستجو بین اطالعیه TSETMCدر زبانه "کدال" سایت  کنید. دقت بفرمایید
شده  سایت کدالباید وارد  بورسی خاصهای یک شرکت برای اطالع از اطالعیهوجود ندارد و 

های مرتبط با آن نماد بورسی به را جستجو کنید تا تمامی اطالعیه و نماد بورسی موردنظرتان
 شما نشان داده شود.

 TSETMCگذاری در های سرمایهمشاهده اطالعات صندوق
 نوع صندوق 10بیش از گفتیم  گذاریهای سرمایهانواع صندوقهای قبلی پیرامون در مقاله
توانند خود میگذاری سرمایهگران با توجه به روحیات معامله مهم وجود دارد کهگذاری سرمایه

با درآمد ثابت گذاری سرمایههای برای مثال صندوق در آنها اقدام کنندگذاری سرمایهنسبت به 
صرف ها های این نوع صندوق% دارایی70برای افراد کم ریسک مناسب است چرا که بیش از 

سپرده  نیبا درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت، اوراق خزانه و همچن سکیکم ر  اریاوراق بس دیخر 
 70بیش از گذاری هسرمایموظف به  در سهامگذاری سرمایهی هاصندوقاما  شودمی... و یبانک

بورسی و فرابورسی هستند بنابراین از ریسک باالتری  هایشرکتها خود در درصد دارایی
با کلیک روی زبانه  برخوردار هستند اما به همان نسبت امکان بازدهی باالتری نیز دارند.

مطابق شکل زیر برای شما نمایان ای صفحه TSETMCگذاری" در سایت ی سرمایههاصندوق"
 .شودمی

https://www.codal.ir/
https://www.codal.ir/
https://parssaham.com/mutual-fund-guide/
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 TSETMCبا بیشترین بازدهی در سایت گذاری سرمایهی هاصندوقمشاهده 

در گذاری سرمایه نوع صندوق 8اطالعات پیرامون  کنیدمیکه در تصویر باال مشاهده  طورهمان
سهام، با درآمد ثابت، مختلط، جسورانه، پروژه، زمین و ساختمان، بازارگردانی و نهایتا صندوق 

در این قسمت قابل رصد و مشاهده است. کافی است روی زبانه مربوطه  طالگذاری سرمایه
برای شما بارگذاری شود برای مثال با کلیک گذاری سرمایهکلیک کنید تا صفحه مربوط به صندوق 

با درآمد ثابت به همراه اطالعات گذاری سرمایهی هاصندوقی زبانه "درآمد ثابت" لیست تمام رو
در سهام مطابق گذاری سرمایهی هاصندوقجامعی از آنها را مشاهده خواهید کرد. در قسمت 
های امن نقدشوندگی، خالص ارزش داراییتصویر باال اطالعات کلی شامل: نام صندوق، ض

ماهه و بازدهی ساالنه  6دوق، بازدهی ماهانه، بازدهی سه ماهه، بازدهی صن NAVصندوق، 
بر اساس هر کدام از  هاصندوقخواهید اگر می کنیدمیرا مشاهده گذاری سرمایهصندوق 

پارامترهای موجود چیده شوند کافی است روی پارامتر مذکور کلیک کنید تا لیست صندوق بر 
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خواهید این چیدمان برعکس شود یعنی از چیده شود اگر میاساس آن پارامتر از کم به زیاد 
بار کلیک  2زیاد به کم چیده شود کافی یک بار دیگر روی آن پارامتر کلیک کنید! برای مثال با 

بر اساس بیشترین گذاری سرمایهی هاصندوق مطابق شکل زیر روی پارامتر "بازدهی ساالنه"
 .شوندمییده و به نمایش داده بازدهی ساالنه تا روز جاری برای شما چ

 
 TSETMCدر سایت گذاری سرمایهی هاصندوقاطالعات کامل مشاهده 
لیست  کنیدمیمراجعه  TSETMCدر سایت گذاری سرمایهی هاصندوق قسمتوقتی به 
حال کافی است  شودمیشان نمایش داده به تفکیک نوع فعالیتگذاری سرمایهی هاصندوق

برای مشاهده اطالعات کامل صندوق مدنظرتان روی آن دابل کلیک کنید! به همین راحتی به 
برای  شوید.ارجاع داده می TSETMCدر سایت گذاری سرمایهصفحه مخصوص این صندوق 

مثال اگر روی صندوق "قابل معامله هستی بخش آگاه" )گزینه دوم در تصویر باال( دابل کلیک 
مطابق شکل زیر صفحه این صندوق وابسته به کارگزاری آگاه شامل اطالعات مفیدی مثل کنید 
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NAV قیمت صدور و ابطال و نمودار خالص ارزش دارایی و... نشان داده گذاریصندوق سرمایه ،
 .شودمی

 

 TSETMCمشاهده اطالعات بورس کاال در سایت 
مطابق شکل ای صفحهروی "بورس کاال" کلیک کنید  TSETMCهای باالی سایت از گزینه وقتی

 یهاصندوق ،سلف استانداردبخش متفاوت است:  10که شامل  شودمیزیر برای شما نمایان 
عرضه بازار  هیاطالع ،ارمعاملهیاخت – بازار ینما ی،آت – بازار ینما یی،سپرده کاال یگواه یی،کاال
. دقت هاهیاعالنات و اطالع ،ناظر امیپ ی،کیز یمعامالت بازار ف ی،کیز یف ینمادها متیق ی،کیز یف

https://parssaham.com/nav/
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به آدرس اینترنتی  بورس کاالی ایرانتر پیرامون بورس کاال در سایت بفرمایید اطالعات کامل
ime.co.ir .ن بورس کاال مثل بورس انرژی از از آنجایی که توضیحات کامل پیرامو وجود دارد

به مبحث بورس ای جداگانه بصورت مفصل در مقاله کنیممیحوصله بحث ما خارج است سعی 
 کاال و بورس انرژی بپردازیم.

 

توضیحات کامل پیرامون صفحه هر نماد بورسی در سایت ب( 
TSETMC 

گیرد صفحه بیشتر مورد توجه قرار می tsetmc.comواردان بورسی از سایت برای تازه آنچه
نماد بورسی  TSETMCمخصوص به هر نماد بورسی است وقتی در صفحه اول سایت 

به صفحه مخصوص آن نماد  کنیدمیموردنظرتان را جستجو و روی لینک مخصوص آن کلیک 
 وزستانفوالد خ" متعلق به شرکت فخوزبرای مثال وقتی نماد بورسی " .شودمیبورسی ارجاع داده 

 خواهید شد. فخوزرا جستجو و روی آن کلیک کنید مطابق شکل زیر وارد صفحه مخصوص به 

https://www.ime.co.ir/
https://www.ime.co.ir/
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بورسی وجود دارد مطابق شکل زیر این  هایشرکتاطالعات مختلفی در صفحه مخصوص 

قسمت تقسیم کردیم و در ادامه توضیحات هر بخش را بصورت مجزا خدمت  10اطالعات را به 
 شما ارائه خواهیم کرد.
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 ارتباط با سرور بورس

دریافت ای لحظهبرای اطالع از اینکه آیا ارتباط شما با سرور بورس برقرار است و اطالعات بصورت 
به آیکون "رعد" در کنار نام شرکت بورسی دقت بفرمایید و با توجه  شودمینشان داده  و به شما

از وضعیت ارتباط خود با سرور بورس مطلع شوید اگر رنگ این آیکون قرمز  توانیدمیبه رنگ آن 
باشد یعنی ارتباط شما با سرور بورس قطع و اگر آبی باشد یعنی ارتباط شما با سرور بورس برقرار 

 ت.اس
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 مشاهده اطالعات آخرین خرید و فروش

عنوان وجود دارد که زیر هر کدام یک عدد نوشته شده است:  6ل مطابق شکل زیر در بخش او
 خرید، معامله، فروش، اولین، پایانی، دیروز.

 ه جاریخرید: باالترین قیمت سفارش خرید در لحظ 
 ش فروش در لحظه جاریترین قیمت سفارفروش: پایین 
  :قیمت آخرین معامله انجام شده برای نماد بورسی موردنظرمعامله 
 :قیمت اولین سفارش خرید و فروش در روز جاری اولین 
 :قیمت پایانی روز کاری گذشته دیروز 
 :قیمت پایانی روز کاری فعلی تا بدین لحظه پایانی 

 
و رش خود را ارسال کنند توانند در "بازه مجاز قیمتی" سفامیگران معاملهدقت بفرمایید تمامی 

اولویت از آنجایی که نحوه خرید و فروش سهام در بورس بر اساس عرضه و تقاضا است 
های فروش بر اساس های خرید بر اساس باالترین قیمت پیشنهادی و اولویت سفارشسفارش

ریال  14860برای مثال مطابق شکل باال،  شودمیدرنظر گرفته  ترین قیمت پیشنهادیپایین
است گران معاملهترین قیمت فروش ارسالی توسط ریال پایین 14880باالترین قیمت خرید و 

 14,860گری در لحظه جاری حاضر به خرید سهام موردنظر با قیمتی بیشتر از یعنی هیچ معامله
حاضر به فروش سهام خود با  نیز ریال نیست و از طرف دیگر هیچ سهامداری در لحظه جاری

 ای که در هسته معامالت بورس انجام گرفتهریال نیست! و آخرین معامله 14,880قیمتی کمتر از 
بنابراین برای اینکه معامله انجام گیرد یا باید  ریال است! 14,870 قیمتی بین این دو عدد یعنی

رید ثبت کنند یا فروشندگان باید شان کوتاه بیایند و قیمت باالتری برای خخریداران از موضع
 قیمت فروش خود را کاهش دهند!
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 مشاهده دامنه نوسان مجاز روزانه
ای قیمتی نوشته شده عنوان وجود دارد که مقابل هر کدام بازه 4در بخش دوم مطابق شکل زیر 

 است: بازه روز، قیمت مجاز، بازه هفته و بازه سال.

 
 :بازه قیمتی معامالت انجام شده در روز جاری تا بدین لحظه بازه روز 
 :دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت سهام قیمت مجاز 
 :در هفته جاری بینی شدهپیشبازه قیمتی  بازه هفته 
 :بینی شده در سال جاریبازه قیمتی پیش بازه سال 

ایانی روز قبل و درصد "قیمت مجاز" یا همان دامنه مجاز روزانه قیمت سهام بر اساس قیمت پ
. با توجه به قسمت قبلی، قیمت پایانی روز قبل برای "فخوز" شودمیمجاز تغییرات تعیین 

پذیرفته شده  هایشرکتریال بوده و با توجه به دامنه نوسان روزانه مجاز برای سهام  14,810
ند ماهی . البته چشودمیاست قیمت مجاز روز جاری تعیین  %5-و  %5+در بورس که بین 

تغییر داده  %2-و  %6+دامنه نوسان را بصورت  ،هست که سازمان بورس بخاطر حمایت از بازار
 14,810درصد  6را محاسبه و از آن کم کنید تا مینیمم بازه و سپس  14,810درصد  2است یعنی 

 را محاسبه و به آن اضافه کنید تا ماکسیمم بازه قیمت مجاز روز جاری را تعیین کنید.

 TSETMCجزئیات معامالت در اهده مش
سفارشات خرید و پیرامون اطالعات جزئیات معامالت شامل در بخش سوم مطابق شکل زیر 

حقیقی و حقوقی بر اساس حجم و تعداد سفارشات را گران معاملهفروش سهام به تفکیک برای 
آپدیت  TSETMCدر سایت ای لحظهبصورت  تمامی جزئیات معامالت .کنیدمیمشاهده 

 .شودمی
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 1400فروردین  25برای مثال مطابق شکل باال سفارشات خرید و فروش نماد بورسی فخوز در روز 

میلیون برگه سهام توسط اشخاص حقیقی و تعداد  22.024بدین صورت بوده است که تعداد 
میلیون برگه  16.23میلیون برگه سهام توسط حقوقی ها فروخته شده است و تعداد  5.372

ها خریده شده میلیون برگه سهام توسط حقوقی 11.166سهام توسط اشخاص حقیقی و تعداد 
% فروش 20است. درصد خرید و فروش حقیقی و حقوقی نیز بدین صورت است که تقریبا 

 ها صورت گرفته است.% خرید نیز توسط حقوقی40ها بوده اما از آن طرف تقریبا توسط حقوقی

هم تعداد کل خرید و فروش  کنیدمیها را مشاهده تعداد خرید و فروشدر قسمت پایین نیز 
سفارش فروش و  1770و هم به تفکیک برای حقیقی و حقوقی. دقت بفرمایید که در این مثال 

 سفارش خرید در هسته معامالت برای فخوز انجام گرفته است. 1331تعداد 

اما تعداد  ش فروش یکسان است!نکته: ُپر واضح است که حجم سفارش خرید با حجم سفار
سفارش  100با یکدیگر متفاوت باشد! چرا که فرض کنید  توانیدمیسفارش خرید و فروش 

تومان در هسته معامالت ثبت شود و  1500میلیون برگه سهام با قیمت  1فروش با حجم 
 سفارش 100بنابراین به ازای  سفارش فروش را یکجا خریداری کند! 100شخصی تمام آن 

 سفارش خرید داشتیم. 1فروش، تنها 

 TSETMCابزار تغییر مکان یا نمایش اطالعات در سایت 
هایی برای تغییر مکان یا نمایش اطالعات وجود دارد اگر دقت در انتهای این بخش گزینه

ها از نمایش تمام این گزینه حاکیها عبارت "نمایش" درج شده است که بفرمایید زیر تمام گزینه
دارد حال برای مثال اگر روی گزینه "نمایش" در زیر قسمت "اطالعیه" کلیک  TSETMCت در سای

 !شودمیبرای شما غیر فعال  TSETMCکنید قسمت اطالعیه در سایت 
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 TSETMCمشاهده ارزش معامالت هر نماد بورسی در 
در بخش چهارم مطابق شکل زیر اطالعات جامعی پیرامون معامالت روز جاری به شما نشان 

 .شودمیداده 

 
 :تعداد کل معامالت انجام شده در روز جاری تعداد معامالت 
 :حجم کل معامالت انجام شده در روز جاری حجم معامالت 
 :ارزش کل معامالت انجام شده در روز جاری ارزش معامالت 
  ارزش شرکت بورسی، با توجه به تعداد سهام شرکت و قیمت سهام در روز  بازار:ارزش

 1400فروردین  25برای مثال ارزش شرکت فوالد خوزستان تا تاریخ  شودمیجاری تعیین 
 هزار میلیارد تومان بوده است. 75تقریبا 

 :زمان ثبت آخرین معامله انجام شده در روز جاری آخرین اطالعات قیمت 
 :ای بصورت مفصل به موضوع وضعیت وضعیت نماد بورسی موردنظر؛ در مقاله وضعیت

نمادهای بورسی پرداخته شده است بصورت خالصه اگر "وضعیت: مجاز" باشد یعنی 
 امکان معامله در نماد بورسی موردنظر فراهم است.

 TSETMCدر سایت  P/Eو  EPSمشاهده حجم مبنا، 
 .است TSETMCترین اطالعات هر نماد بورسی در سایت اطالعات این قسمت یکی از مهم

 
 بیانگر تعداد کل سهام شرکت تعداد سهام:
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پرداخته شد گفتیم که حجم مبنا عبارت  حجم مبناای جداگانه به موضوع در مقاله حجم مبنا:
در هر روز مورد معامله  دیاست که با یشرکت بورس کیاز برگه سهام  یتعداد مشخصاست از "

 "انجام شده درنظر گرفته شود. یهامعامله ن  یانگیسهام آن بصورت م یانیپا متیتا ق ردیقرار گ

که بیانگر شناوری سهام است! بصورت خالصه درصدی از تعداد کل سهام شرکت  م شناور:اسه
داری سهام یعنی اشخاص دارنده سهام قصد نگهاست! گران همعاملآماده خرید و فروش توسط 

برای مثال تعداد سهامی که در اختیار خود ! رسی مدیریت و... را ندارندشرکت جهت حفظ کُ 
% درصد 2فرض کنید شناوری یک شرکت ! شودمیشرکت است جز سهام شناوری محسوب ن

% سهام شرکت در اختیار خود شرکت است و قطعا نحوه خرید و فروش 98 بیش از باشد یعنی
 ای جداگانه به این موضوع پرداخته شد.در مقاله !خواهد بود سهام متاثر از این موضوع

 میانگین حجم معامالت در ماه گذشته. میانگین حجم ماه:

EPS:  سود هر برگه سهام یا همانEPS ها زیابی سهام شرکتیکی از پارامترهای مهم برای ار
 " مراجعه کنید.EPS+ انواع و فرمول  EPSمفهوم برای اطالعات بیشتر به مقاله " باشد.می

P/E:  نسبتP/E یسیمخفف عبارت انگل sharePrice/Earnings per   استPrice یبه معن 
 یبه معن زین EPSبه اختصار  ای Earnings per shareهر برگه سهام شرکت( و  متی)ق متیق

هر برگه  متینسبت ق یعنیدر بورس  P/Eنسبت  نیهر برگه سهام است بنابرا یسود به ازا
شتر . برای اطالعات بیهر برگه سهام یداده شده به ازا صیتخص یسهام شرکت به سود نقد

 مقاله مربوطه را مطالعه بفرمایید.

P/E :بیانگر میانگین نسبت  گروهP/E رای گروه نماد بورسی موردنظر است با مقایسه بP/E 
 اطالعات خوبی بدست بیاورید. توانیدمیگروه  P/Eسهام موردنظر با 

 TSETMCدر ای لحظهمشاهده لیست خرید و فروش 
مطابق شکل زیر در این قسمت لیست سفارشات خرید و فروش سهام را بصورت آنالین و 

 دهد.به شما نشان میای لحظه

 

https://parssaham.com/base-volume-in-bourse/
https://parssaham.com/base-volume-in-bourse/
https://parssaham.com/eps/
https://parssaham.com/price-earnings-ratio/
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دهد! و ممکن سفارش خرید و فروش را به شما نشان می 3دقت بفرمایید در این قسمت فقط 
ما سفارش ابتدایی به ش 3سفارش خرید و فروش باشد! و صرفا  100است این لیست شامل 

سفارش  5ها لیست سفارش خرید و فروش شامل . در صفحه کارگزاریشودمینشان داده 
 ابتدایی است.

برگه سهام و  2100ریال و با حجم تعداد  14880سفارش فروش به قیمت  1 ،مطابق شکل باال
برگه سهام در  161006ریال و با حجم تعداد  14860سفارش خرید به قیمت  2از آن طرف 

یعنی فعال هیچ شخصی حاضر به فروش سهام خود با قیمتی  هسته معامالت ثبت شده است
شخصی هم حاضر به خرید سهام با قیمتی هیچ  همچنینریال نشده است  14800کمتر از 

ریال نیست! دقت بفرمایید به محض اینکه سفارش با خط اول لیست  14860بیشتر از 
گیرد و این سفارش از سفارشات تطبیق پیدا کند سفارش در هسته معامالت بورس انجام می

 .شودمیلیست سفارشات حذف 

 مشاهده نمودار معامالت روزانه
مشاهده ای لحظهسهام موردنظر را بصورت آنالین و  روزانهدار خرید و فروش در این قسمت نمو

 .کنیدمی

 
 TSETMCمشاهده اطالعات گروه نماد بورسی در 

در این بخش لیست تمام نمادهای بورسی هم گروه با نماد بورسی موردنظر به همراه اطالعات 
)شامل آخرین قیمت، قیمت پایانی، حجم معامالت، تعداد  کاملی از معامالت آنها در روز جاری

 .کنیدمیرا مشاهده  معامالت و ارزش معامالت(
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گروه" است که با کلیک روی عبارتی  هایشرکتیکی از امکانات جالب در این قسمت "مقایسه 

این قابلیت در شوید میه صفحه مربوطه ارجاع داده که در گوشه سمت چپ نوشته شده ب
نیز وجود داشت که در ابتدای  TSETMCها" در صفحه اول سایت ت "نمایش فهرستقسم

 همین مقاله به آن پرداختیم.

 TSETMCها در سایت های کدال شرکتمشاهده اطالعیه
گفتیم با کلیک روی زبانه "شبکه کدال" وارد  tsetmc.comهای باالیی سایت در توضیحات زبانه

. دقت شودمیهای سایت کدال به شما نشان داده اطالعیهکه تمامی شوید میای صفحه
های سایت کدال صرف نظر از نوع شرکت و بر اساس بفرمایید در آن صفحه تمامی اطالعیه

های یک شرکت خاص را مشاهده کنید اگر بخواهید اطالعیه آخرین زمان انتشار درج میشد.
دقت بفرمایید این  ظرتان را جستجو کنیدبه سایت کدال مراجعه و نماد بورسی موردن توانیدمی

است وقتی وارد صفحه مخصوص هر شرکت در سایت  مهیانیز  TSETMCامکان در سایت 
TSETMC  "های شرکت را مشاهده کنید و تمامی اطالعیه توانیدمیشوید در قسمت "اطالعیه

 آن اقدام کنید. PDFنسبت به دانلود فایل 
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تری از آخرین مشاهده اطالعات دقیق در کدال" لیست کامل -با کلیک روی عبارت "اطالعیه

همچنین با کلیک روی هر کدام از  های مربوط به شرکت را مشاهده خواهید کرد.اطالعیه
 اقدام کنید. PDFنسبت به دریافت اطالعیه بصورت فایل  توانیدمیها اطالعیه

 TSETMCمشاهده سابقه معامالت در 
مربوط به سابقه  TSETMCبورسی در سایت  هایشرکتوص ویژگی در صفحه مخصآخرین 

معامالت آنهاست. مطابق شکل زیر در این قسمت اطالعات کاملی از تاریخچه معامالت نماد 
)اطالعاتی مثل کمترین قیمت، بیشترین قیمت، قیمت  کنیدمیبورسی موردنظر را مشاهده 

 پایانی، تعداد، حجم و ارزش معامالت در هر روز(.

 
که لیست کامل تاریخچه شوید میارجاع داده ای صفحهبا کلیک روی عبارت "سابقه معامالت" به 

برای  !استمشاهده قابل را  روز جاریاین شرکت در بورس تا  عرضه اولیهمعامالت شرکت از روز 
پاالیشگاه نفت اصفهان )شپنا( روی سابقه معامالت کلیک کنید مثال وقتی در صفحه شرکت 

https://parssaham.com/initial-public-offering/
https://parssaham.com/initial-public-offering/


 47                                                  مرجع آموزش بورس :سهامپارس
 

Parssaham.C om 

که تاریخچه معامالت شپنا از تیر سال  شودمیمطابق شکل زیر به شما نشان داده ای صفحه
ای صفحههمچنین با دابل کلیک کردن روی تاریخ مدنظرتان به  در آن موجود است. 1387

 شوید.ر روز موردنظر ارجاع داده میشامل تمامی اطالعات خرید و فروش سهام شرکت د

 

 TSETMCمشاهده نمودار تعاملی و تعدیل شده در سایت 
آیکون مشخص شده در  2مطابق شکل زیر سمت چپ  نماد بورسی چند آیکون وجود دارد که 

 شود.شکل زیر برای ترسیم نمودار تعاملی و نمودار تعدیل شده نماد بورسی موردنظر استفاده می

 
 TSETMCمشاهده نمودار سهام در سایت 

شود که نمودار قیمت ای مطابق شکل زیر نمایان میبا کلیک روی آیکون "نمودار تعاملی" صفحه
قیمتی  GAPکنید یک طور که در تصویر زیر مشاهده می. هماندهدسهام موردنظر را نشان می
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تومان کاهش پیدا کرده است!  1700تومان به  4000که یکباره قیمت از  در نمودار وجود دارد
درصدی فوالد خوزستان است )در مقاله افزایش  160این گپ قیمتی متعلق به افزایش سرمایه 

ها پس از افزایش سرمایه متناسب با میزان افزایش قیمت سهام شرکتسرمایه توضیح دادیم که 
قطعا تحلیل با استفاده از چنین نموداری غیر منطقی است اینجاست  (یابدمایه کاهش میسر

( نقطه قیمت قبل Adjustedدر واقع در نمودار تعدیل شده ) کاربرد دارد! شده"که "نمودار تعدیل
از افزایش سرمایه در نمودار به نقطه قیمت بعد از افزایش سرمایه انتقال پیدا میکند و تمامی 

چرا که آنچه برای ما  نقاط قیمتی قبل از افزایش سرمایه نیز به همان میزان تغییر خواهند کرد!
 مهم است تغییرات قیمتی است نه خود قیمت! تحلیل تکنیکالدر 

 
 TSETMCمشاهده نمودار تعدیل شده سهام در سایت 

ای مطابق شکل زیر به شما نشان داده کلیک کنید صفحهشده" اگر روی آیکون "نمودار تعدیل
در زبانه "تاریخچه"  اریخچه قیمت سهام بصورت نمودار در دسترس خواهد بود.شود که تمی

https://parssaham.com/capital-increase-guide/
https://parssaham.com/capital-increase-guide/
https://parssaham.com/technical-analysis-starter-guide/
https://parssaham.com/technical-analysis-starter-guide/


 49                                                  مرجع آموزش بورس :سهامپارس
 

Parssaham.C om 

تعدیل شده" امکان ترسیم نمودار  –امکان ترسیم نمودار تاریخچه سهام و در زبانه "تاریخچه 
 تعدیل شده وجود دارد.

 
 –وجود دارد: "حجم تنها یک امکان در این صفحه تعدیل شده"  –با کلیک روی زبانه "تاریخچه 

قیمت )خطی("؛ با کلیک روی این گزینه نمودار تعدیل شده سهام مذکور در همان صفحه نماد 
 شود.سیم میمطابق شکل زیر تر TSETMCبورسی در سایت 
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در این قسمت عالوه بر امکان ترسیم نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده  1397تا اواخر سال 

امکانات متعدد دیگری برای تحلیل تکنیکال وجود داشت ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل 
ترس بود و کاربران در دس TSETMCو ... همگی در سایت  RSI ،MACDاندیکاتورهای 

تحلیل تکنیکال مدنظرشان را نیز انجام دهند!  TSETMCدر سایت صورت مستقیم بتوانستند می
های سازمان بورس! شب خوابیدم صبح بیدار شدیم دیدیم تمام این گیریاما مثل تمام تصمیم

حذف شده است حتی امکان ترسیم  TSETMCامکانات و ابزارهای تحلیل تکنیکال از سایت 
 TSETMCبه سایت  تازگیشده نیز همین امکان ترسیم نمودار تعدیل نمودار تاریخچه قیمت!

 برگشته است!
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 TSETMCصفحه مخصوص هر نماد بورسی در سایت ویژه امکانات 
میشوید مطابق شکل زیر در  TSETMCوقتی وارد صفحه مخصوص هر نماد بورسی در سایت 

امکانات و اطالعات مفیدی  های مختلف وجود دارد که هر کدامزبانه با رنگ 18باالی صفحه 
 دهد.پیرامون آن نماد بورسی در اختیار شما قرار می

 
  نگاه کیدر 
 ناظر امیپ 
 سابقه 
 هیاطالع 
 مجمع یآگه 
 تیوضع رییتغ 
 شناسه 
 رهیمد اتیه 
 یحقوق – یقیحق 
 سهامداران 
 EPS  
 DPS 
 آمارها 
 یمعرف 
 ترازنامه 
  انیسود و ز 
 و فروش دیتول 
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 یپورتفو 
 مجمع ماتیتصم 

نماد مخصوص  است که هنگام ورود به صفحه فرض"در یک نگاه" همان صفحه پیشزبانه 
 شود.بورسی موردنظر به شما نشان داده می

 مشاهده پیام های ناظر مرتبط با نماد بورسی
های ناظر مرتبط با نماد بورسی تمام پیام کنیدمطابق شکل زیر وقتی روی زبانه "پیام ناظر" کلیک 

 کنید.مشاهده می ایو بصورت لحظه جاریموردنظر را تا روز 

 
 TSETMCمشاهده سابقه معامالت در سایت 

طور که در قسمت قبل توضیح دادیم"سابقه معامالت" در صفحه اول هر نماد بورسی همان
رسی به تاریخچه معامالت از بصورت یک قسمت جداگانه درج شده است اما امکان دست

و مطابق شکل زیر اگر روی زبانه "سابقه" کلیک کنید وارد صفحه های باالیی نیز فراهم است زبانه
 شوید.تاریخچه معامالت نماد بورسی موردنظر می
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 TSETMCمشاهده اطالعیه های یک نماد بورسی در 
تا روز  های شرکت موردنظرها" به تمامی اطالعیهمطابق شکل زیر با کلیک روی زبانه "اطالعیه

توانید نسبت به ها میجاری دسترسی خواهید داشت که با کلیک روی هر کدام از این اطالعیه
 آن اقدام کنید. PDFدانلود فایل 
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 های مرتبط با مجمع شرکتمشاهده اطالعیه

های مختلفی را در طول سال برگزار مجمع با توجه به شرایط،هر شرکت پذیرفته شده در بورس 
بورسی هر سال باید یک بار نسبت به برگزاری مجمع عمومی  هایشرکت تمام مثال کند برایمی

های مالی یک سال گذشته، اطالعات الزم پیرامون سود و زیان عادی سالیانه جهت ارائه صورت
سهامداران اقدام کند.  میزان سود نقدی تخصیص داده شده بهشرکت در دوره مالی گذشته و 

با کلیک  العاده برگزار کنند.ت افزایش سرمایه بایستی مجمع فوقجههای بورسی همچین شرکت
های بورسی را مشاهده های دعوت به مجمع شرکتتوانید آگهیروی زبانه "آگهی مجمع" می

 TSETMC"آگهی مجمع" در سایت قسمت کنید کنید البته همانطور که در شکل زیر مشاهده می
های شرکت مراجعه و نسبت به مطالعه اطالعیه و بهتر است به سایت کدال آپدیت نیست!

 موردنظرتان اقدام کنید.
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 محفوظ و...(-، مجازمتوقف-مشاهده تاریخچه تغییر وضعیت نماد بورسی )مجاز، ممنوع

های قبلی پیرامون وضعیت معامله نمادهای بورسی توضیحات الزم را خدمت شما بیان در مقاله
بصورت عادی امکان معامله شدن را داراست و تمامی  کردیم برای مثال وقتی نماد بورسی

توانند نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کنند وضعیت نماد بورسی بصورت گران میمعامله
وقتی نماد بورسی یک شرکت جهت برگزاری مجمع عمومی عادی برای مثال است اما  "مجاز"

وضعیت نماد بورسی آن بصورت  یا هنگام انتشار اطالعات با اهمیت شودساالنه بسته می
کند. مطابق شکل زیر با کلیک روی زبانه "تغییر وضعیت" تاریخچه متوقف" تغییر می –"ممنوع 

 کنید.تغییر وضعیت نماد بورسی را بصورت کامل مشاهده می
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 !TSETMCشناسه نماد بورسی در سایت مشاهده 

 مشاهده خواهید کرد. ای شرکت رابا کلیک روی زبانه "شناسه" اطالعات شناسه
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 TSETMCمشاهده اعضای هیئت مدیره شرکت بورسی در 
اگر دوست دارید اعضای هیئت مدیره شرکت بورسی مدنظرتان را بدانید! کافی است به صفحه 

مراجعه کنید و روی زبانه "هیات مدیره" کلیک  tsetmc.comنماد بورسی آن شرکت در سایت 
َمت و مدرک کنید مطابق شکل زیر اطالعات کا مل اعضای هیئت مدیره شرکت )نام، کد ملی، س 

 تحصیلی( را مشاهده خواهید کرد!

 
 TSETMCحقیقی در  –مشاهده ریز معامالت حقوقی 

روی زبانه مشاهده کنید خواهید ریز معامالت افراد حقوقی و حقیقی را در یک روز خاص اگر می
حقیقی در هر روز معامالتی  –ریز معامالت به تفکیک حقوقی " کلیک کنید تا حقوقی – حقیقی"

توانید می "–"یا  "+"به شما نشان داده شود. دقت بفرمایید با کلیک روی آیکون مطابق شکل زیر 
توانید ریز معامالت تمام می –وارد سال بعدی یا قبلی شوید مثال در اینجا با کلیک روی آیکون 

 ا مشاهده کنید.ر 1399روزهای معامالتی سال 
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 TSETMCمشاهده سهامداران عمده یک شرکت در سایت 

سهام هر شرکت بورسی در اختیار افراد حقوقی و حقیقی است در بخش "سهامداران" لیست 
به شما نشان شان به تفکیک تعداد سهام و درصد مالکیت تمام سهامداران عمده شرکت موردنظر

اطالعات آن شخص باشد شرکت سهامدار عمده  حقیقیاگر شخص دقت بفرمایید  .شودداده می
با  شود.نیز به عنوان سهامدار عمده صرفا با ذکر عنوان "شخص حقیقی" در این قسمت ذکر می

شود کلیک روی هر کدام از سهامداران عمده شرکت، اطالعات کامل خرید و فروش آنها نمایان می
 ر توسط این سهامدار عمده را مشاهده کنید.توانید روند خرید و فروش سهام موردنظو شما می

 شود.روزرسانی میمدنظر داشته باشید که این اطالعات با یک روز تاخیر به
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 TSETMC سایت در EPSمشاهده 

توضیحات الزم را خدمت شما بیان  EPSدر توضیحات صفحه اول هر نماد بورسی پیرامون 
خواهید سود سهام شود اما اگر میج میشرکت در صفحه اول در  EPSکردیم و گفتیم آخرین 

اطالعات کلیک کنید تا  EPSهای مالی قبلی نیز مشاهده کنید روی زبانه شرکت را در دوره
های پذیرفته شده در بورس موظف بودند در موردنظر نمایان شود. تا چند سال پیش شرکت

اگر بینی سود مالی خود اقدام کنند! و با گذشت زمان ابتدای سال مالی خود نسبت به پیش
ساخت به اصطالح تعدیل مثبت بینی شده خود میشرکت سود بیشتری نسبت به سود پیش

شد و در مقابل تعدیل منفی واکنش مخالفی را در پی و با واکنش مثبت بازار روبه رو می دادمی
داد سازمان بورس در سهم را افزایش میداشت! از آنجایی که این فرآیند امکان سفته بازی 

اطالعات موجود در کنید همانطور که مشاهده می بینی شده کرد!تصمیم به حذف سود پیش
های بورسی شرکت EPSو بهتر است برای اطالع از نیست آپدیت  TSETMCسایت  EPSصفحه 

 مراجعه کنید. Fipiranیا  CODALبه سایت 
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 TSETMC سایت در DPSمشاهده 

به معنی  Dividend Per Shareمخفف عبارت انگلیسی  DPSگفتیم که  DPSدر مقاله معرفی 
= سود نقدی  DPS) است یمال یسال انیداده شده به هر برگه سهام شرکت در پا صیسود تخص

سالیانه نسبت به ارائه گزارش ها هنگام برگزاری مجمع عمومی عادی در واقع شرکت. (سهام
گیرند که چقدر از سود کنند و در مجمع تصمیم میمالی ساالنه و سود )زیان( شرکت اقدام می

نقدی سهام به سهامداران پرداخت شود! برای مثال اگر شرکتی در پایان سال مالی به ازای هر 
تومان  50ه سهامداران را تومانی ساخته باشد و سود نقدی پرداختی ب 200برگه سهام خود سود 

 تومان خواهد بود. 50برابر  DPSبه ازای هر برگه سهام درنظر بگیرد 

 کند؟!شاید برایتان سوال پیش بیاید که چرا شرکت تمام سود را بین سهامداران تقسیم نمی
 ای DPSهمان  شودیم میسهامداران تقس نیکه ب )سود سهام( EPSاز  یبخشبصورت خالصه "

 نیدر حساب اندوخته شرکت جهت تام” سود انباشته“آن به اسم  یسهام است مابق ینقدسود 
 ".شودیم رهیذخ شرکت دیجد یهایگذار هیتوسعه و سرما یطرح ها یاجرا یبرا یمنابع مال

 tsetmc.comدر سایت  DPSاطالعات مربوط به کنید همانطور که در شکل زیر مشاهده می
 آپدیت است!

https://parssaham.com/dps/
https://parssaham.com/dps/
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 TSETMCمشاهده آمار کلی شرکت های بورسی در 

مندان به آمارهای کلی هستید این قسمت نظر شما را جلب خواهد کرد! مطابق اگر از عالقه
ای شامل اطالعات کلی شرکت صفحه TSETMCشکل زیر با کلیک روی زبانه "آمارها" در سایت 

ای مثال آمار تعداد روزهای منفی ماهه برای شما نمایان میشود بر 12های سه ماهه و در دوره
ماه  12ماه و یا  3و مثبت در دوره های سه ماهه و ساالنه، تعداد، ارزش و حجم معامالت در 

 اخیر و ... قابل رصد است.
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 ، ایمیل و... شرکت های بورسیوبسایتمشاهده شماره تماس، آدرس، 

ای مطابق شکل زیر حاوی اطالعات صفحه TSETMCبا کلیک روی زبانه "معرفی" در سایت 
دسترسی به شرکت از جمله نشانی شرکت، شماره تلفن، نمابر، نشانی امور سهام، وب سایت 

اطالعاتی مثل شماره تماس به شرکت، ایمیل شرکت و... قابل مشاهده است. دقت بفرمایید اگر 
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سهام" نسبت به  از قسمت "امورنیاز دارید با مراجعه به سایت شرکت و امور سهام شرکت 
 دریافت شماره تلفن اقدام کنید.

 
 های بورسیمشاهده ترازنامه شرکت

ترجیحا برای مطالعه ترازنامه  آپدیت نیست! TSETMCترازنامه در سایت  بخشاز آنجایی که 
 شرکت مدنظرتان به سایت کدال مراجعه کنید!
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 TSETMCهای بورسی در مشاهده سود و زیان شرکت

برای مطالعه آخرین  روز نیست!به TSETMCنیز در سایت های بورسی شرکتبخش سود و زیان 
 های مالی شرکت و اطالع از جزئیات کامل سود و زیان به سایت کدال مراجعه کنید.صورت
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 TSETMCها در مشاهده اطالعات مرتبط با تولید و فروش شرکت

آپدیت  TSETMCهای مختلفی در سایت بخش اندازی شده استاز زمانی که سایت کدال راه
هاست! برای اطالع از جزئیات میزان شود؛ قسمت "تولید و فروش" نیز یکی از همان بخشنمی

تولید و فروش شرکت های بورسی میتوانید به سایت کدال مراجعه و نسبت به مطالعه 
 ای و ساالنه اقدام کنید.های میاندورهگزارش
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 TSETMCگذاری در های سرمایهمشاهده پرتفوی شرکت
برای  گذاری متفاوت هستند!های سرمایهگذاری با صندوقهای سرمایهُپر واضح است که شرکت

که سهام آن مثل  گذاری سیمان تامین استمثال نماد بورسی "سیتا" متعلق به شرکت سرمایه
یرانخودرو کارش همانطور که شرکتی مثل ا. های بورسی قابل خرید و فروش استسایر شرکت

شان پیداست کارشان همانطور که از اسم نیز گذاریهای سرمایهشرکتساخت خودرو است! 
های که شرکترا در ادامه خواهید یافت حال پاسخ این پرسش  گذاری است!سرمایه
های وضعیت پرتفوی شرکت اطالع ازبرای  !؟کنندگذاری میکجا سرمایه گذاریسرمایه
 TSETMCبعد از ورود به صفحه مخصوص شرکت در سایت  ثبت شده در بورس،گذاری سرمایه

روی زبانه "پرتفوی" کلیک کنید تا اطالعات جامع و کلی پیرامون سبد سرمایه گذاری شرکت 
انشاا... سعی  تر را در سایت جدال جستجو کنید!اطالعات کامل موردنظر را مشاهده کنید.

 بپردازیم. آموزش سایت کدال های بعدی بهخواهیم کرد در مقاله

https://parssaham.com/codal/
https://parssaham.com/codal/
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 هامشاهده خالصه تصمیمات مجمع شرکت

توانید به زبانه های بورسی میبرای مشاهده اطالعات کلی پیرامون تصمیمات مجمع شرکت
اسامی سهامداران "تصمیمات مجمع" مراجعه کنید تا اطالعاتی مثل زمان و مکان برگزاری مجمع، 

 حاضر در مجمع، سود نقدی پرداختی به سهامداران و... را مشاهده کنید.
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