روش های خريد و فروش سهام
اولين گام براي ورود به بورس ،مراجعه به يكي از شركتهاي كارگزاري بورس در سراسر كشور و دريافت كد
سهامداري است .پس از دريافت كد سهامداري ،فرد ميتواند به چهار روش نسبت به خريد و فروش سههام و
يا ساير اوراق بهادار موجود در بورس اقدام كند:
 .1خريد و فروش ازطريق مراجعهه حضوري به كارگزار
 .2خريد و فروش ازطريق ارائه سفارش به صورت تلفني
 .3خريد و فروش ازطريق ارائه سفارش به صورت اينترنتي
 .4خريد و فروش به روش برخط (آناليهن)

اولين روش خريد و فروش سهام :مراجعه حضوری به كارگزار
در اين روش ،كافيست سرمايهگذار به صورت حضوري به شركت كارگزاري مراجعه كرده و فهرم درخواسهت
خريهد يا فروش اوراق بهادار را تكميل كند .اين فرم شامل اطالعاتهي مثل مشخصهات كامهل فهرد ،نشهاني و
تلفن تماس ،كد سهامداري و همچنين مشخصات كامل سهام و يا ساير اوراق بهاداري است كهه فهرد قصههد
خريد يا فروش آن را دارد.
دومين روش خريد و فروش سهام :ارائه سفارش خريد و فروش ،بصورت تلفني
اغلب شما از خدمات تلفني و اينترنتي كه امروزه ،در بيشتر بانكها ،براي پرداخت قبوض ،نقل و انتقال وجوه
و ...ارائه ميشود استفاده ميكنيد .كارگزاران بورس هم اين گونه خدمات را براساس ضوابط و مقررات خاصي
كه از سوي سازمان بورس تعيين و ابالغ شده است ،به سرمايهگذاران ارائه ميدهند تا فرايند سرمايهگذاري را
براي آنها تسهيل كنند.
يكي از اين خدمات ،امكان ارائه سفارش خريد و فروش اوراق بهادار بصورت تلفني اسهت ،بهه ايهن معنها كهه
سرمايهگذار ميتواند بدون نياز به مراجعه حضوري به شركت كارگزاري ،صرفا ازطريق استفاده از سامانه مركز
تماس كارگزاري ،به صورت تلفني سفارش خود براي خريد يا فروش سهام و ساير اوراق بهادار را به كهارگزار
ارائه دههد.
براي فعالكردن امكان ارائه سفارش تلفني ازطريق مركز تماس كارگزاري ،كافيست سهرمايهگذار يكبهار بهه
شركت كارگزاري مراجعه كرده و قرارداد مربوطه را امضا كنهد .پهساز امضهاي ايهن قهرارداد ،كهارگزاري نهام
كاربهري و رمهز عبور مخصوص مشتري را به صورت محرمانهه به وي ارائه ميدهد .پساز دريافت رمز عبور و
نام كاربري ،سرمايهگذار ميتوانهد بهه صهورت تلفنهي ،بها سهامانه مركهز تمهاس كهارگزاري تمهاس گرفتهه و
سفارشهاي خود براي خريد يا فروش اوراق بهادار را وارد سامانه كند.
توجه داشته باشيد ارائه سفارش بصورت تلفني ،هيچ تفاوتي با ارائهه سهفارش بهه صهورت حضهوري نهدارد و
شركت كارگزاري ،سفارشهاي ارائه شهده ازطريق مركز تمهاس را هماننهد سهفارشهاي حضهوري ،پيييهري

خواهد كرد .همچنين سامانه مركز تماس كارگزاري ،به صورت خودكار ،به مشتري شماره پيييري ميدهد تا
در هر لحظه ،بتواند از آخرين وضعيت سفارش خهود مللهش شهود .بهراي اسهتفاده از خهدمات مركهز تمهاس
كارگزاري ،توجه به اين نكات ضروري است:
 )1فعالسازي امكان سفارش تلفني براي مشتريان ،به صورت راييهان اسهت و كهارگزاران بهورس ،ب هز
كارمزد خريد و فروش اوراق بهادار ،وجهي در اين خصوص از مشتريان دريافت نخواهنهد كرد.
 )2مشتهري فقط ازطريق شماره تلفنهايي كه در قرارداد ،به كارگزاري اعالم ميكند ،ميتواند با مركهز
تماس كارگزاري ارتباط برقرار كرده و سفارشهاي خود براي خريد و فروش اوراق بهادار را ارائه كند
و درصورت تماس از ساير شماره تلفنها ،به سهفارشهاي مشهتري ترتيهب ا هر داده نخواهههد شهد.
بنابراين الزم است درصورت تغيير تلفن مشتري ،مراتب بهه صهورت رسهمي بهه شهركت كهارگزاري
مربوطه اعالم شود
 )3مشتري بايد مبلغ موردنياز براي خريد اوراق بهادار بههعالوه كهارمزد مربوطهه را بهه حسهان بهانكي
كارگزاري واريز و اطالعات مربوطه را ازطريق مركز تماس ،به كارگزاري اطالع دهد .در مورد فهروش
اوراق بهادار هم كارگزاري پس از واريهز مبلغ حاصل از فروش بهه حسهان بهانكي مشهتري (كهه در
قرارداد مربوطه ،مشخص شده است) ،اطالعات واريزي را ازطريق مركز تمهاس ،بهه مشهتري اطهالع
ميدههد.
 )4باتوجه به اينكه ورود به سامانه مركز تماس كارگزاري ،بها ارائهه نهام كهاربري و رمهز عبهور مشهتري
امكانپذير است ،حفظ و نيهداري رمز عبور و خودداري از افشاي آن نزد دييران ،بسيار حائز اهميت
است.
 )5در صورتي كه رمز عبور استفاده از خدمات مركز تماس سه بار به صورت متوالي اشهتباه وارد شهود،
خدمات مركز تمهاس براي مشتري غيرفعال شده و اراية خدمات به وي ،مشروط به مراجعهة دوبهاره
مشتري به كارگزاري است.
 )6هنيام امضاي قرارداد بين مشتري و كهارگزاري بهراي فعالسهازي امكهان سهفارش تلفنهي ،سهاعات
دريافت سفارش ازطريق سامانه مركز تماس كارگزاري در قرارداد مشخص ميشود ،بنابراين مشتري
بايد سفارشهاي خريد و فروش خود را صرفا در ساعتهايي كه در قرارداد مشخص شده است ،وارد
سامانه نمايد ،زيرا در غير اينصورت ،كارگزار مسئوليتي براي ان هام سهفارشهاي مربوطهه نخواههد
داشت.
اين نكته را هم اضافه كنم كه استفاده از مركز تماس كارگزاريها براي خريد و فروش اوراق بهادار در بورس،
عالوهبر كمك به سرمايهگذاران براي صرفهجويي در وقت و هزينه ،ازنظر دقت در ان ام سفارشهاي مشتري
هم كامال ملمئن است؛ زيرا از هنيام تماس تلفني مشتري با مركز تماس كارگزاري تا پايهان تمهاس و ارائهه
سفارش ،كليه سفارشهايي كه مشتري به صورت تلفني وارد سامانه كرده است به همراه زمهان دقيهق ارائهه
سفارشها ،در سامانه ضبط و نيهداري شده و به طور كامل توسط كارگزاري اجرا ميشود ،بنهابراين احتمهال
ان ام سفارشي خارج از آنچه مشتري درخواست كرده است ،به حداقل ممكن رسيده و حتي درصهورت بهروز

چنين مشكلي كه البته احتمال آن بسيار اندك است ،موضوع بهراحتي قابل پيييهري و رسيدگههي خواهههد
بود.

روش سوم و چهار خريد و فروش سهام در بورس :روش اينترنتي و آنالين
روش اينترنتي از نظر عملكرد شبيه روش تلفني است .همان طور كه در روش تلفنهي ،سهرمايهگذار ازطريهق
تماس تلفني با سامانه مركز تماس كارگزاري ،سفارش خريد يا فروش خود را به كارگزار ارائه كرده و كارگزار،
پس از دريافت سفارش مذكور ،آن را وارد سامانه معامالت بورس ميكند ،در روش اينترنتههي ههم مشهتري
پس از دريافت رمز عبور از شركت كارگزاري ،به سايت اينترنتي كارگزار مراجعه كرده و بها تكميهل فرمههاي
درخواست خريد يا فروش به صورت اينترنتي ،سفارش خود را در سامانه كارگزار بت ميكند.
ما قصد نداريم درباره روش خريد و فروش اوراق بهادار به صورت اينترنتي خيلي صحبت كنيم؛ چون باتوجهه
به راهاندازي سامانه معامالت برخط (آنالين) سهام در بورس ،امهروزه دييهر از روش ارائهه سهفارش اينترنتهي
چنهدان استفاده نميشود.
همان طور كه بهخوبي مشخص است ،در هر سه روشي كهه تهاكنون توضهيا دادهايهم ،يعنهي روش مراجعهه
حضوري به كارگزار ،ارائه سفارش به صورت تلفني و يا ارائه سفارش به صورت اينترنتي ،يك نكتهه مشهترك
وجود دارد و آن هم اين است كه در هر سه روش ،مشتري ،سفارش خود را به شركت كارگزاري داده و ايهن،
كارگزار است كه درخواست مشتري را وارد سامانه معامالت ميكند .بنابراين ،مشتري مستقيما اقدام به خريد
يا فروش اوراق بهادار نميكند.
اما روش چهارم ،يعني معامالت برخط (آنالين) كه قصد داريم در ادامه ،درباره آن صحبت كنيم ،اين امكهان
را براي سرمايهگذار فراهم ميكند كه خود ،مستقيما درخواستهاي خريد يا فروش سههام را بهدون واسهله
كارگهزار ،وارد سامانه معامالت بورس نمايد .اما روش معامالت برخط ،چيست و چه مزايايهي دارد؟
معامالت برخط (آنالين) سهام:
همانلور كه گفتيم ،مهم ترين تفاوت روش خريد و فروش برخط سهام با ساير روشهها ،ايهن اسهت كهه بهه
سرمايهگذار اجازه ميدهد مستقيما و بدون واسله كارگزار ،اقدام به خريد و فهروش سههام نمايهد .جهذابيت
معامالت برخط براي سرمايهگذاران به حدي زياد بهوده اسهت كهه بهاوجود گذشهت تنهها حهدود دو سهال از
راهاندازي اين سامانه در بورس ايران ،هماكنون تعهداد زيهادي از سههامداران از روش بهرخط ،بهراي خريهد و
فروش سهام استفاده ميكنند.
براساس آمارها ،تنها در نيمه نخست سال  ،1331بيش از  35درصد سهامداران بورس از روش آناليهن بهراي
خريد و فروش سهام در بورس استفاده كردهاند كه اين آمار ،به سرعت در حال افزايش است .امها چهرا روش
معامالت آناليهن ،تا اين اندازه براي سرمايهگهذاران جذابيت دارد:
 )1سرعت عمل در خريهد و فهروشي يكهي از نكهات مههم سهرمايهگذاري در بهورس ،سهرعت عمهل در
تصميمگيري براساس اطالعات است؛ به اين معنا كه به محض دريافت اطالعهات معتبهر درخصهوص
يك سهم ،سرمايهگذار بايد در كمترين زمان ،نسبت به خريد يا فروش آن سهم تصميمگيري نمايد.

)2

)3

)4

)5

چه بسا چند دقيقه و حتي انيه تأخير در خريد يا فروش يهك سههم ،باعهو شهود تها سهرمايهگذار
م بور شود سهم مورد نظر خود را با قيمت باالتري خريداري كهرده و يها سههمي را كهه در اختيهار
دارد ،با قيمت كمتري ،بفروشد .طبيعتا در روشهاي سنتي كه درخواست خريد يا فهروش ،ازطريهق
كارگزار ان ام ميشود ،زمان بيشتري طهول خواههد كشهيد تها كهارگزار ،درخواسهت را وارد سهامانه
معامالت نمايد ،درحالي كه در روش برخط (آنالين) ،سرمايهگذار ميتواند تنها با در اختيهار داشهتن
يك رايانه متصل به اينترنت ،در كسري از انيه نسبت به خريد يا فروش سهم موردنظهر خود ،اقدام
نمايد.
حذف محدوديت زماني و مكاني در سهرمايهگذاريي بها اسهتفاده از سهامانه معهامالت بهرخط سههام،
سرمايهگذار ميتواند تنها با در اختيار داشتن يك رايانه متصل به اينترنت ،حتي از منزل و محل كار
خود مستقيما اقدام به خريد و فروش سههام نمايهد .بنهابراين ،مشهكالت موجهود در روش مراجعهه
حضوري اعم از محدوديت دسترسي به كارگزاران بورس ،ترافيك ،آلودگي هوا ،صرف وقهت و زمهان
بسيار زياد و ...در اين روش وجود ندارد و سرمايهگذار ،حتي از دورترين نقاط كشور و يا كشهورهاي
ديير ميتواند در بورس سرمايهگذاري كند.
كاهش اختالفات احتمالي بين مشتري و كهارگزاريي در برخهي مهوارد ،مشهاهده ميشهود كهه بهين
مشتري و كارگزار ،اختالف اي اد ميشود ،به عنوان مثال ،مشتري ميگويد كه كهارگزار درخواسهت
وي را بهموقش وارد سامانه معامالت نكرده و لذا ،به خهاطر ايهن تهأخير ،متحمهل زيهان شهده اسهت،
درحالي كه كارگزار ،چنين ادعايهي را قبول ندارد .درست است كه اين موارد بسيار اندك است ولهي
با استفاده از روش معامالت برخط ،اينيونه اختالفات بين كارگزاري و مشتري از بهين مهيرود ،زيهرا
مشتري ،خود مستقيما درخواست خريد يا فهروش خهود سههام را وارد سهامانه معهامالت ميكنهد و
شركت كارگزاري ،در بت اين درخواست دخيل نيست.
استقالل كامل در تصميمگيري سرمايهگذاري در روشهاي سنتي ،چون سفارشهاي مشتريان توسط
معاملهگران شاغل در شركت كارگزاري وارد سامانه معامالت ميشود ،اين احتمال وجود دارد كه در
مواردي هرچند بسيار محدود ،برخي خلاهاي انساني در كيفيت بت درخواست مشتريان در سامانه
معامالت صورت گرفته و يا معاملهگران در تصميم سرمايهگذار براي خريد يا فهروش سههم ا رگهذار
باشند ،در حاليكه در روش معامالت برخط ،اين تنها خود سهرمايهگذار اسهت كهه دربهاره خريهد يها
فروش سهم تصميم ميگيرد و هيچ شخص الثي در اين موضوع دخيل نيسهت ،بنهابراين ،اسهتقالل
فرد تصميمگير به طور كامل رعايت خواهد شد.
نقل و انتقال وجوه الزم براي سرمايهگذاري ،به صورت الكترونيكي در روش معامالت بهرخط سههام،
در كمترين زمان ممكن پس از ان ام معامله ،مبلغ موردنياز بهراي خريهد سههام بهه همهراه كهارمزد
مربوط به صورت خودكار از حسان بانكي الكترونيكي مشتري كسر شده و همچنين ،وجوه حاصل از
فروش سهام ،پس از كسر كارمزدهاي مربوط ،به حسان فرد واريز ميشود؛ بنابراين براي دريافهت و
پرداخت وجه ،نيازي به مراجعه حضوري به بانك نيست و مشتري ،در هر لحظهه از زمهان ميتوانهد
آخرين وضعيت گردش مالي و موجودي حسان خود را كنترل كند.

عالوه بر همه آنچه كه به عنوان مزاياي روش معامالت برخط (آنالين) براي سرمايهگذاران ذكر شد ،اين روش
يك مزيت بسيار مهم نيز براي بازار سرمايه دارد و آن اينكه به علت تسهيل فرآيند سرمايهگذاري در بهورس،
به رشد و توسعه مداوم بازار سرمايه و فراگيرشدن اين بازار در بين قشرهاي مختله جامعهه ،بسهيار كمهك
ميكند.

