
  

  اصطالحات رایج در بورس
  :نماد

اي از  نماد یک شرکت عبارت است از حرف اول که نشان دهنده صنعتی است که آن شرکت در آن قرار دارد و خالصه   
  .نام شرکت در ادامه شرکت است

  :توقف نماد  

شرکت اتفاق افتاده عمدتا بورس زمانی نماد یک شرکت را متوقف می کند که رویدادي حائز اهمیت درخصوص آن     
  .باشد، به نحوي که این رویداد بتواند موجب افزایش یا کاهش بیش از اندازه قیمت سهام شرکت شود

   مجمع فوق العاده - 2مجمع عادي سالیانه  -1: مجمع 

  :مجمع عادي سالیانه -1  

عملکرد سالیانه خود را به هیئت مدیره شرکت موظف است هر سال یک بار، سهامداران شرکت را دعوت کرده و گزارش     
در مجمع عمومی سالیانه، همچنین . به این گردهمایی، مجمع عمومی سالیانه گفته می شود. سهامداران ارائه نماید

   .درخصوص موارد مهمی مانند میزان سود تقسیمی به سهامداران و انتخاب اعضاي هیئت مدیره، رأي گیري می شود

  : مجمع فوق العاده -2  

در مجامع فوق . مجمع سالیانـه، هر مجمع دیگري که توسط شرکت برگزار شود، مجمع فوق العاده نام داردبجز     
   .تصمیم گیري می شود... العاده عمدتا درخصوص مواردي مانند افزایش سرمایه شرکت، تغییر نشانی و نام شرکت و

  :سود تقسیمی هر سهـم  

می  DPSسهامداران توزیع می شود، سود تقسیمی هر سهم یا اصطالحا  میزان سودي که به ازاي هر سهـم، بین     
  . تومان خواهد بود 300شرکت  DPSتومان سود را توزیع کند،  500تومان از  300شرکت به ازاي هر سهم، .گویند

ر داشته سود تقسیمی هر سهم، به افرادي تعلق می گیرد که در زمان برگزاري مجمع شرکت، سهام آن شرکت را در اختیا
   .باشنـد

 :پیش بینی سود   

یکی از مهمترین اطالعات مندرج . شرکت ها معموال در پایان هر سال مالی، بودجه سال آینده خود را منتشر میکنند        
  . در بودجه شرکت ها، پیش بینی مقدار سود هر سهم آنان است



  

  

  :تعدیل سـود   

، عملکرد واقعی )کنترل شود(مستمر و در دوره هاي سه ماهه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس موظفند بصورت       
خود را بررسی کرده و ضمن مقایسه عملکرد واقعی با بودجه پیش بینی شده، پیش بینی جدید خود از میزان سودآوري 

    .شرکت را براساس عملکرد واقعی به بازار منعکس کنند

 :درصد تحقق سـود   

شرکت باالتر باشد، نشان دهنده پیش بینی دقیق تر و عملکرد بهتر آن شرکت خواهد هر اندازه درصد تحقق سود یک      
  .بود

  :دامنه نوسان 

در . منظور از دامنه نوسان، حداکثر افزایش یا کاهشی است که قیمت سهام شرکت، در یک روز می تواند داشته باشد      
درصد است  5دامنه نوسان قیمت سهام در فرابورس،  درصد و 4حال حاضر، دامنه نوسان قیمت سهام در بورس تهران، 

   )کنترل شود(

   :حجم مبنـا 

حجم مبنـا، حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز، معامله شود تا قیمت آن سهم، بتوانـد براساس      
   سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد

  :قیمت پایانی سهـم  

هایی است که آن سهم در طول روز، براساس آن  م یک شرکت، در واقع میانگین قیمتقیمت پایانـی سها       
البته سامانه معامالتی بورس پس از محاسبه میانگین قیمت سهم در . ها مورد داد و ستد قرار گرفته است قیمت

  کند طول روز، بصورت خودکار بررسی می

 :سال مالـی   

. است که مبناي محاسبه سود و زیان و سایر گزارش هاي مالی شرکت می باشد منظور از سال مالی، دوره یک ساله اي    
سال مالی در بسیاري از شرکت ها، از ابتداي فروردین تا پایان اسفند است، اما برخی از شرکت ها، براساس نوع فعالیت 

  .دین می کننخود، سال مالی خود را زمان دیگري، مثال از ابتداي مهر تا پایان شهریور سال بعد، تعی

  

  



  

  

  :صورت سود و زیان  

حتما به خاطر دارید که گفتیم یکی از مهمترین معیـارها براي انتخاب سهام یک شرکت، میزان سودآوري آن شرکت      
طبیعتا هر اندازه میزان سودآوري یک شرکت در مقایسه با قیمت سهام آن شرکت در بورس، بیشتر باشد، می تواند . است

   .ارزنده بودن سهم باشد یکی از نشانه هاي

   :ترازنامه 

در بیان عوامل تعیین کننده در قیمت سهام، توضیح دادیم که سرمایه گذاران باید عالوه بر سودآوري شرکت، به میزان     
    .هاي شرکت نیز توجه داشته باشند ها و بدهی دارایی

   :EPSسود هر سهـم  

میلیون تومان و تعداد سهام شرکت هم یک میلیون سهم باشد، سود هر  500کل سود خالص شرکت در پایان سال مالی     
  :تومان خواهد بود 500سهم 

  

  
500=1000000  ÷500000000   

  

 

  


