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تازهواردانبهبازارسرمایه،اینروزهابهخاطرهیجانمنفیناشیازافتشــدیدبازاردراثرناآرامیهایاخیر،بهترازقبلمفهومریسک(آنهم
ریسکغیرسیستماتیک)رادرکمیکنند.امروزضمنمرورتحوالتبازارطیاینهفتهپرهیجان،درسهاییفراخواهیمگرفتکهدراتفاقات
مشابه آتی ،راهگشــاخواهد بود .امابرایآنهایی هم که تحملچنین ریســکهایی را ندارند ،انواعاوراقبادرآمدثابترامعرفی خواهیمکرد.

مفاهیمبورسی

به بهانه تغییر بزرگ مالکیت در بورس در جریان هیجانات این هفته بازار سرمایه

درسهای آرامش پس ازتوفان

تجربیات خود را با ما در میان بگذارید
آشنایی با تاالر مجازی بورس
ایران
بــورس را در یک فضای واقعی و بدون
ریسک تمرین کنید
در ادامــــه مــعــرفــی هــای پــایــگــاه هــای
اطالعاتی و آموزشی بورسی ،امروز سراغ
یک پایگاه ویژه می رویم که قابلیت های
ویــژه ای هم دارد .تــاالر مجازی بورس
ایران که به آدرس

سواالتوایده های خودرا برای ما ارسالکنید

2000999

صف خرید و فروش و گره
معامالتی

غیاثی

h.habibi@khorasannews.com

اگر در اتمسفر بازار سرمایه تنفس کرده
باشید ،حتما شنیدهاید که گفته میشود
فالن سهم صف شد یا این که صف فروش
یا خرید شد.
به طور عمومی منظور از صف فروش،
سفارش های فروشی است که به ترتیب
از قیمت کمتر به بیشتر مرتب شده اند.
صف خرید هم سفارش های خریدی
است که از بیشترین به کمترین مرتب
شده اند .تصویر زیر صف های خرید و
فــروش بــرای یک سهم بــازار سرمایه را
نشان میدهد.

شنبه و یک شنبه هفته جاری ،شاخص کل بورس ،تحت تاثیر ریسکهای سیاسی ناشی از اغتشاشات و
ناآرامیها،درمجموعبیشازدوهزارواحدافتکرد.اوجماجرامربوطبهیکشنبهبودکهشاخص 1.7درصد
معادل 1650واحدافتکردتادهمدیامسال،خودرادرلیست 10سقوطبزرگروزانهبورسطیچهارسال
اخیرجایدهد.فرابورسهمدراینروزیکسقوطشدیدراثبتکرد.اماحاالکههمهچیزآرامشدهوشرایط
هیجانی ابتدای هفته ،فروکش کرده است ،مرور آن چه رخ داد بسیار آموزنده است؛ همان طور که بررسی
خواهیمکردروزیکشنبه،دراثرفشارعرضهسهامدارانخردوحقیقی،رکوردجدیدیبرایحجممعامالت
امسالثبتشد.عالوهبرآنحقوقیهاکهتجربهبیشتریدارندتاتوانستندسهمهارادرقیمتکمخریدندواز
رشدآنطیروزهایبعد(دوشنبهتادیروز)سودبردند.درسماجراروشناست؛سهامدارانخردیکهتحت
تاثیر هیجانات و بدون تحلیل اثرگذاری بنیادین تحوالت ،به سرعت دست به فروش زدند ،چیزی جز ضرر
دشتنکردند.ضمنتحلیلروندمعامالتدرروزهایابتداییاینهفته،بهبررسیاثراتفاقاتمشابهبربازار
سرمایهمیپردازیم؛یعنیجاییکهتشدیدریسکهایسیاسیوامنیتی،باعثسقوطبورسشدهاست.

http://irvex.ir/

در دسترس است دو خدمت ویژه برای
عالقه مندان آموزش بازار سرمایه ایجاد
کرده است:

 -1امکان معامله در یک تاالر
مجازی و بدون ریسک
ایــن پــایــگــاه ،تــاالر معامالت بــورس را
شبیه سازی کرده است و شما می توانید
ضمن ورود به پایگاه و ثبت نام ،اعتبار
 10میلیون تومانی به صــورت مجازی
دریافت و با این اعتبار اقــدام به معامله
در تاالر کنید .فضای تاالر مشابه فضای
واقــعــی بــــازار ســرمــایــه اس ــت و همان
نمادهای واقعی بازار هم در آن جا قابل
خرید و فروش هستند .به این ترتیب شما
می توانید بدون هیچ ریسکی اقــدام به
معامله گری و کسب تجربه کنید .ضمن
این که این پایگاه مسابقاتی را نیز طراحی
کــرده اســت که افــراد می توانند ضمن
شرکت در آن ،در صورت کسب رتبه برتر
 بر اساس میزان سودآوری در معامالتمجازی -جایزه نقدی نیز دریافت کنند.

معامالتهیجانیبازارسرمایهزیرذرهبین

نمودارهایزیرکامالگویاست؛روزیکشنبهودراوجهیجانات
سیاسیبازارکهبهافت 1650واحدیشاخصکلمنجرشد؛دو
رکوردشکستهشد؛اوالحجموارزشمعامالتبسیارباالرفت.
یعنیعرضهسهامتوسطسهامدارانخردوهیجانزدهخریداران
چاالکیداشتکهبهسرعتازاینشرایطگلآلودماهیگرفتند.
درصورتیکه این ریسک پایداربود (به بیان دیگرهمه بازار
ریسکراپایدارمیدانست)،حجمقابلتوجهعرضهباتقاضای
کمتری مواجه میشد وحجم معامالت باال نمیرفت .برخی
استقبالحقوقیهاازعرضهسهامتوسطحقیقیهااینگونه
تعبیرمیکنند:حمایتحقوقیهامانعازکاهشبیشترشاخص
شد .اما واقعیت این استکه حقوقیها با توجه به تجربه خود
میدانستندکهاینهیجانبهزودیتماممیشودوسهمهایی
که درروزشنبه و یک شنبه با قیمتهای ارزان وجذاب عرضه
میشدنددرروزهایبعدباافزایشقیمتمواجهخواهدشد.

 -2استفاده از انبوهی ،متن،
صوت و فیلم آموزشی
این پایگاه رسمی آموزش بورس ،عالوه
بر ارائه امکان انجام معامالت به صورت
مــجــازی ،حجم قابل توجهی از انــواع
محتواهای آموزشی بازار سرمایه را برای
عالقه مندان فراهم کــرده اســت .برای
استفاده از این محتواها به بخش آموزشی
این پایگاه به آدرس
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مراجعه کنید.

تغییر قابل توجه مالکیت از حقیقیها به حقوقیها،
فقطدراثرهیجان

درسی است که اتفاقات گذشته نیز آن را تایید میکند.
منبع:گزارشهایروزانهخالصهعملکردبازارشرکتبورس
واوراقبهادارتهران

نمودار دوم هم حرفهای قابل توجهی دارد؛ یک رکوردکم
سابقه در تغییر مالکیت سهام از سهامداران حقیقی به
حقوقی ثبت شده است .یعنی در روزی که سهامداران خرد
و کم تجربه حقیقی سعی می کردند به هر قیمتی سهام
خود را بفروشند و پولشان را نقد کنند ،حقوقیها خریدند و
خریدند تا  173میلیارد تومان از مالکیت بخش حقیقی را
از آن خود کنند.
حاال که هیجانات روزهای شنبه و یک شنبه تمام شد و به
چشم دیدیم که طی روزهای بعد ،بسیاری از نمادهایی که
روز شنبه و یک شنبه در قیمت های پایین فروخته شدند،
دوبــاره رشد کردند و به سطوح تعادلی خود رسیدند ،به
راحتی میتوان درسهای ارزشمندی برای آینده اندوخت؛
کمی بلندمدت تر فکر کنیم و درگیر هیجانات نشویم .این

برخینمادهاییکهفقطدچارهیجانبودند

در تایید اشتباه بودن فروش سریع سهام در روز یک شنبه،
میتوان نمادهای متعددی را مورد بحث قرار دادکه روز یک
شنبهباکاهشمواجهشدندوبرخیحتیصففروششدند
اماروزدوشنبهکهفضایبازارتغییرکردباافزایشقابلتوجه
قیمت مواجه و حتی بعضا صف خرید شدند .مثال نماد ذوب
آهن اصفهان (ذوب) روز یک شنبه در اثر هیجانات به کمتر از
 80تومان(تا 77تومان)همفروختهشد.ایننمادطیروزهای
قبل تا 96تومان باال رفته بود و طی دوشنبه و سه شنبه هم به
سرعت با تقاضا مواجه شد و تا 85تومان رشد کرد .به عنوان

تاریخ

ارزش معامالت -میلیارد
تومان

سهم حقیقی ها از خرید-
درصد

سهم حقیقی ها از کل
فروش -درصد

خالص ارزش منتقل شده
از خریداران حقیقی به
حقوقی -میلیارد تومان
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258

59
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335

54.7

40.2
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مثالدیگر،نمادخدماتبندریسینا(حسینا)کهروزهایقبل
تابیشاز 830تومانهمرشدکردهبوددراثرهیجاناتتا750
تومان سقوط کرد اما بعد از خوابیدن گرد و خاک هیجانات
دوباره تا  780تومان رشد کرد .از این مثالها کم نیست اما
مقصودماراهمیندومثالبهخوبیروشنمیکند؛آنهاییکه
آنروزعجوالنهفروختندضررکردندوکسانیکهخریدندسود.
درمواردمشابهبازارچهکرد؟

جدولزیرتحوالتشاخصدرجریاناتفاقاتمشابهرادرچند
سالاخیرنشانمیدهد.همانگونهکهباتوجهبهنمودار،به
وضوحمالحظهمیشود،بعدازهرکدامازایناتفاقاتسیاسی
(که اثر بلندمدتی نداشته و ثروت بازار را دچار هیجان کرده
است)،شاخصدوبارهاحیاشدهونتیجهآنفقطتحمیلضرر
برسهامدارانکمتجربهبودهاست.

تاریخ

اتفاق سیاسی

میزان سقوط شاخص

95/1/28

برخی اظهارات نگران کننده درباره برجام

1604

95/8/19

رئیس جمهور شدن ترامپ

1460

96/3/17

حوادث تروریستی تهران

535

96/10/9

اغتشاشات خیابانی

690

96/10/10

اغتشاشات خیابانی

1650

گاهی اوقات پیش می آید که تقاضاهای
خرید و فــروش بر هم منطبق نمی شوند
و معامله ای انــجــام نمی شود یــا حجم
آن بسیار کم اســـت .مثال خــریــداران
سفارشهایخریددرقیمتهایبسیارکم
وسفارشهایفروشدرقیمتهایبسیار
زیــاد ثبت مــی شــود بنابراین معامالت
بسیارکم (طبق یک معیار ،کمتر از حجم
مبنای نماد به مدت پنج جلسه متوالی)
است .به این حالت گره معامالتی گفته
میشودکهسازمانبورس،قواعدیبرای
رفعاینمشکلداردوافزایشنقدشوندگی
سهمدارد.

ازبورسسادهتر ،از بانک بهتران!

طی هشت شماره قبلی ،در بخش آموزشی ،تمرکز
خود را بر سهام (آن هم سهام عــادی) گذاشتیم و با
مفاهیم اساسی (ریسک ،نقدشوندگی ،سبدچینی و
سودآوری) ،مفاهیم و اصول اولیه ،آشنا شدیم و مباحث
اولیه راجع به تحلیل بنیادین و تکنیکال را مرور کردیم.
همان طور که در اولین شماره تاکید شد ،مباحث اصلی
متمرکز بر سهام بود و بحثی راجع به انواع اوراق قابل
خرید و فروش در بازار سرمایه نداشتیم .امروز اما ضمن
نگاهی کلی تر به انواع اوراق قابل معامله در بورس و
فرابورس ،با صندوق ها و اوراق با درآمد ثابت بیشتر
آشنا خواهیم شد.
یک نگاه کلی به اوراق با درآمد ثابت و غیرثابت

اوراق مالی را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم
کرد :اوراق بدون تضمین سود و اوراق دارای درآمد ثابت
تضمین شده .سهام عادی شرکت ها که قبال درباره آن
صحبت کردیم جزو دسته اول هستند .اما انواع اوراق
مشارکت ،بدهی و ...با درآمــد ثابت هستند .جدول
زیر یک نمای کلی از انواع اوراق مالی را نشان میدهد
تفاوت ماهوی اوراق بدهی ،صکوک ،مشارکت
و سهام چیست؟

وقتی شما سهام یک شرکت را می خرید در واقع مالک
بخشیازآنشرکتهستیدبنابراینهمانندمالکهرنوع
دارایی،درسودوزیانآنشریکهستید.امادربارهاوراق
بدهی ،منتشرکننده به نوعی از شما (به عنوان خریدار
اوراق)استقراضمیکندوموظفاستاصلوسوداوراق
را در زمان مشخص بازپرداخت کند .البته اوراق بدهی
ربوی است و با شکل و شمایل غربی اش در کشورهای
اسالمیاستفادهنمیشود.کشورهایاسالمیمعموالاز
انواعصکوکاستفادهمیکنند.اوراقمشارکتهمبرای
طرحهایاپروژههایخاصتعریفمیشودکهشرکتیانهاد
منتشرکننده ،نرخ سودی حداقلی را با توجه به وضعیت
پروژهتضمینمیکندومعموالبعدازاتمامپروژهسودمازاد
رامحاسبهوپرداختمیکند.
نکته مهم آن است که اوراق منتشر شده عمدتا قابل

ریسک و سود در اوراق با درآمد ثابت چگونه
است؟

اوراقبادرآمدثابتریسککمیدارند؛درمقایسهباسهام،
ریسک اوراق با درآمد ثابت نزدیک به صفر است .البته
تمایزات بین انواع آنها وجود دارد؛ این تمایزات مربوط
به اعتبار مرجع صادرکننده آن است؛ مثال ریسک اوراق
دولتی صفر است .چرا که احتمال ورشکستگی دولت و
ناتوانیدربازپرداختبدهیهاعمالصفراست.حتیدر
صورتیکهدولتبرایبازپرداختاصلوسوداوراقشبه
مشکلبخورد،بهخاطراعتبارخودشهمکهشده،بافشار
بهبانکمرکزییانظامبانکییاشرکتهایدولتی،یاحتی
انتشاراوراقجدید،بدهیخودشراسروقتبازپرداخت
می کند تا طی دفعات بعدی نیز بتواند به راحتی اوراق
بفروشدومنابعجذبکند.
اما دربــاره دیگر نهادها ریسک اگرچه کم است اما صفر
نیست.مثالاوراقمنتشرشدهتوسطبرخیشهرداریها،
دربرخیموارددچارنکولوتاخیرشدهاست.ریسکاوراق
شرکتها نیز به عملکرد آنها وابسته است؛ اگر شرکتی
ورشکست شود بازپرداخت بدهی ها با مشکل مواجه
خواهد شد .البته نهادهای ناظر به هر شرکت یا نهادی
به راحتی اجازه انتشار اوراق نمی دهد .به همین دلیل
احتمالوقوعنکولدراوراق،حتیغیردولتیها،کماست.
بههمینخاطر(تفاوتدرمیزانریسک)استکهنرخسود
اوراقهممتفاوتاست.
چگونه اوراق بخریم؟

همان گونه که قبال گفتیم ،انواع اوراق با درآمد ثابت،
بعد از انتشار و فروش اولیه ،قابل خرید و فروش در بازار
ثانویه هستند که این بازار ثانویه عمدتا بورس و فرابورس
اســت .از ایــن رو شما با داشتن یک کد معامالتی،

اخبار بورس

می توانید انــواع اوراق را بخرید .همان گونه که قبال
تشریح کردیم (مورخ  11آبان  96در همین صفحه)،
برای دریافت کد معامالتی باید از طریق کارگزاریهای
بازار سرمایه اقدام کنید .بعد از این که کد خودتان را
دریافت کردید ،حتما سوال خواهید کرد که از میان
انبوه اوراق مشارکت ،اجاره ،مرابحه ،اسناد خزانه و....
چه اوراقی بخرم؟ معضل بعدی هم این خواهد بود که
نرخ سود آن برای کسی که با تاخیر در بازار ثانویه اوراق
را میخرد ،چقدر خواهد بود؟

فرابورس مهمان اوراق جدید

«اخزا  »603کشف قیمت شد

ابزارهایی برای محاسبه نرخ سود اوراق

جدول زیر را ببینید .این جدول تعدادی از انواع اوراق
موجود در بــورس را همراه با نــرخ ســود ساالنه آن تا
سررسید ( )YTMنشان می دهد .برای محاسبه نرخ
ســود تا سررسید ،می توانید از پایگاه بــورس تهران
در زبانه اطالعات بازار و در بخش بازار بدهی گزینه
محاسبه بازده اوراق ( )YTMرا انتخاب کنید .فرابورس
ایران هم سامانهای را برای محاسبه YTMاوراق معرفی
کرده است .جدول مقابل نحوه دسترسی به این ابزارها
را تشریح میکند:
با مراجعه به آدرس های فوق می توانید بازده هر کدام
از اوراق موجود در بورس یا فرابورس را مشاهده کنید.
ضمنا آخرین قیمت اوراق نیز در همین دو پایگاه ،با
جست وجوی نماد آن قابل مشاهده است .جزئیات
هر ورق مالی نظیر ناشر ،ضامن ،مــدت و سررسید
و موضوعیت و نرخ سود نیز در صفحه هر نماد قابل
مشاهده است.
چنان چه مالحظه می کنید ،نرخ سود بیشتر اوراق
بیشتر از نرخ سود بانکی است .علت این تفاوت آن است
که اوال ریسک اوراق صفر نیست .ثانیا آنها تفاوتهایی
در زمان پرداخت سود (یک ماهه ،سه ماهه یا سررسید
و )...دارنـــد .در هر حــال با توجه به ایــن که ریسک
سپرده گذاری بانکی نیز کامال صفر نیست می توان
گفت سرمایه گذاری در این اوراق ،از سپرده گذاری
بانکی بهتر است و با وجــود پیچیدگی اندکی که در
محاسبه نرخ سود واقعی آن وجود دارد قطعا پیچیدگی
و ریسک بسیار کمتری نسبت به سهام دارد.

جدول :۲ابزارهای محاسبه نرخ بازده اوراق با درآمد ثابت
بازار

اوراق بدون تضمین سود

نام اوراق
صکوک اجاره رایتل ماهانه
 21درصد
مشارکت شهرداری تهران
صکوک اجاره سایپا-143
3ماهه18درصد
صکوک فوالدکاوه کیش ،سه
ماهه20درصد

اوراق با درآمد ثابت

دیگر ابزارهای مالی

اسنادخزانه-

انواع

مثال

سهام عادی،

فملی(سهم عادی شرکت ملی مس)،

اجاره دولت مرحله

اوراق بدهی مثل اسناد خزانه

انواع صکوک مثل اجاره ،مرابحه ،ساخت و ...
اوراق مشارکت

*ابزارهای مشتقه :آتی ،اختیار معامله
*بیمه سهام یا اوراق تبعی
*سهام ممتاز

فملیح (حق تقدم ملی مس)

یک981226-1394

سخاب ( 6اسناد خزانه اسالمی )961227

اوراق رهنی بانک مسکن

مشهد ( 9612مشارکت شهرداری مشهد )1392
نوعی تضمین در این اوراق وجود دارد که در شماره های آتی تشریح خواهد شد.

http://tse.ir/calculators/ytm/

محاسبه بازده اوراق
پایگاه  >>ifb.irستون سمت راست>> محاسبه بازده
اوراق

http://ifb.ir/ytm.aspx

جدول : 3نمونه هایی از اوراق با درآمد ثابت و نرخ بازده آنها

م2بودجه970612-96

صایتل (صکوک اجازه رایتل  21درصد)

آدرس مستقیم

پایگاه  >> tse.irاطالعات بازار>> بازار بدهی >>

فرابورس

961124

حق تقدم

مسیر

بورس

اسناد خزانه اسالمی

جدول : 1انواع اوراق مالی

البتهصفخریدوفروشیکمعنایخاص
همدارد؛گاهیاوقات،باوجودعرضهتعداد
باالیی از یک سهم در حداقل قیمت مجاز
روزانه،هیچخریداریبرایآنوجودندارد
که به این حالت صف فــروش (به معنای
خاص) گفته می شود .صف خرید هم به
اینمعنایخاص،حالتیاستکهتقاضای
خرید باالیی در حداکثر قیمت وجود دارد
اماکسیفروشندهنیست.
تصویر زیر یک صف فــروش (به معنای
خاص) را نشان میدهد.

گره معامالتی

آشنایی با انواع اوراق با درآمد ثابت ،نرخ سود و سازو کار آن ها

خرید و فــروش مجدد هستند .یعنی بعد از انتشار و
فروش ،خریدار می تواند آن را در بازار ثانویه بفروشد.
این بازار ثانویه درباره اغلب اوراق ،بورس یا فرابورس
است که در آن انواع اوراق تا قبل از سررسید آن ،به طور
مکرر خرید و فروش میشود.

09033337010

97041
شهرداری قم -1394آرمان
مرابحه دولتی گندم
970719

نماد

بازار

قیمت هر ورق ( 12دی)-
ریال

بازده ( -)YTMدرصد

صایتل9021

بورس -بازار بدهی

1.091.500

17.53

مترو98121

بورس -بازار بدهی

1.000.002

19.26

سایپا1431

بورس -بازار بدهی

1.051.500

16.99

صکاوه7061

بورس -بازار بدهی

1.000.751

21.44

سخاب 51

فرابورس -اوراق با درآمد ثابت

982.200

16.79

اخزا 6021

فرابورس -اوراق با درآمد ثابت

902.537

16.5

اجاد1

فرابورس -اوراق با درآمد ثابت

1.025.000

17.35

رهن 97041

فرابورس -اوراق با درآمد ثابت

1003152

19.1

قم 9711
گندم 97071

فرابورس -اوراق با درآمد ثابت
فرابورس -اوراق با درآمد ثابت

1000091
1019525

22.75
17.22

در جریان معامالت دیــروز چهارشنبه
 13دی اسناد خزانه اسالمی در نماد
«اخزا »603در بازار ابزارهای نوین مالی
عرضه شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی بــازار
سرمایه (سنا) به نقل از فرابورس ایران،
در جریان معامالت دیروز چهارشنبه 13
دی سرمایه گذاران شاهد عرضه اسناد
خزانه اسالمی در نماد «اخــزا »603در
بازار ابزارهای نوین مالی بودند که برپایه
آن هر ورقه از این اوراق  895هزار ریال
کشف قیمت شد.
ایــن مجموعه از اوراق با هــدف تسویه
بدهی های تبصره ( )5بند (ه) قانون
بــودجــه ســـال  96کــل کــشــور ،دهــم
مهرجاری توسط وزارت اقتصاد منتشر
شده و سررسید آن یک سال پس ار تاریخ
انتشار یعنی  10مهر  97است .تعداد
کل این اسناد خزانه  19میلیون ورقه به
ارزش  19هزار میلیارد ریال است .در
مجموع بازار اوراق با درآمد ثابت نیز بیش
از  417هزار ورقه به ارزش  381میلیارد
ریال معامله شد.

معاون اجرایی سازمان بورس و
اوراق بهادار:

توقف طوالنی مدت نماد ها به
حداقل رسید
معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق
بهادار با اشاره به این که توقف طوالنی
مــدت نمادها از مشکالتی بــود کــه به
واسطه انتشار پیش بینی  EPSبا آن روبه
رو بودیم ،اظهار کرد :در دستور العمل
جدید ،توقف طوالنی مدت نمادها به
حداقل رسیده است .بسیاری از نمادها
به دلیل ارائــه نشدن پیش بینی سود یا
تعدیل بیش از  20درصــد که معموال
همراه با ابهامات اساسی بود ،متوقف
مــی شــدنــد کــه از ایـــن پــس شــاهــد آن
نخواهیم بود.
CMYK

