2

بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار
«بورس اوراق بهادار» به معني يك بازار متش��كل و رسمي سرمايه است كه در
آن خريد و فروش س��هام ش��ركتها يا اوراق قرضه دولتي يا موسس��ات معتبر
خصوصي ،تحتضوابط و قوانين و مقررات خاصي انجام ميشود .مشخصه مهم
بورس اوراق بهادار ،حمايت قانون از صاحبان پساندازها و س��رمايههاي راكد و
الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است.
ب��ورس اوراق بهادار كه به عنوان نبض اقتصاد كش��ور م��ورد توجه تحليلگران
اقتصادي ميباشد ،از سويي مركز جمعآوري پساندازها و از سوي ديگر ،مرجع
رسمي و مطمئني ،است كه دارندگان پساندازهاي راكد ،ميتوانند محل نسبتاً
مناس��ب و ايمن س��رمايهگذاري را جس��تجو كرده و وجوه م��ازاد خود را براي
س��رمايهگذاري در ش��ركتها به كار انداخته و يا با خريد اوراققرضه دولتها و
شركتهاي معتبر ،از سود معين و تضمين شدهاي برخوردار شوند.
بازار اوراق بهادار در واقع مكمل بخش بانكي در تأمين نيازهاي مالي بنگاههاي
خصوص��ي و دولتي ميباش��د .وجود يك ب��ازار اوراق بهادار ك��ه در چارچوب
مكاني��زم بازار عمل كند ميتواند در تخصيص بهينه منابع مالي و كاراتر عمل
نمايد .ش��اهد مدعا اينكه كش��ورهايي كه داراي بازار س��رمايه (بورس) تكامل
يافتهتر بودهاند ،توانس��تهاند رشد اقتصادي زيادتر داشته باشند .سيستم بانكي
نيز با استفاده از مكانيزم اوراق بهادار ميتواند نقدينگي مورد نياز خود را بدست
آورده و تكافوي سرمايه خود را بهبود بخشد.
وظيف��ه اصلي بورس اوراق بهادار ،فراهمآوردن بازاري ش��فاف و منصفانه براي
دادوس��تد اوراق بهادار پذيرفته شده و همچنين سيستمي مناسب براي نظارت
بر جريان دادوس��تد ،عمليات بازار و فعاليت اعضاي آن اس��ت .در اين راس��تا،
ي��ك بورس اوراق بهادار بهطور متعارف ،مس��ؤوليتهاي زير را بر عهده خواهد
داشت:
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 )1پذيرش يا لغو پذيرش اعضا شامل كارگزاران ،معاملهگران ،بازارگردانان
و مشاوران و مديران سرمايهگذاري؛
 )2پذيرش يا لغو پذيرش ابزارهاي مالي قابل دادوستد در بورس؛
 )3فراهم آوردن يك سيستم دادوستد مناسب و كارآمد؛
 )4فراهم آوردن يك سيس��تم مناس��ب و كارآمد براي تس��ويه و پاياپاي
دادوستد؛
 )5فراهم آوردن يك سيس��تم مناس��ب براي نظارت بر جريان دادوس��تد،
عمليات بازار و فعاليت اعضا؛
 )6فراهم آوردن امكانات و تس��هيالت الزم براي توزيع و انتش��ار اطالعات
مربوط به دادوس��تد و نيز س��اير اطالعات الزم ب��راي تصميمگيري درباره
دادوستد اوراق بهادار.
بورس اوراق بهادار بهعنوان يك بازار منسجم و سازمان يافته ،مهمترين متولي
جذب و ساماندادن صحيح منابع مالي سرگردان است و با جمعآوري نقدينگي
جامعه و فروش س��هام ش��ركتها ،ضمن به حركت درآوردن چرخهاي اقتصاد
جامعه از طريق تأمين س��رمايههاي موردنياز پروژهها ،كاهش دخالت دولت در
اقتصاد و نيز افزايش درآمدهاي مالياتي ،منافع اقتصادي چشمگيري به ارمغان
م��يآورد و در كنار آن ،اثرات تورمي ناش��ي از وجود نقدينگي در جامعه را نيز
از بين ميبرد.
از نظر اقتصاد خرد ،بورس يك نمونه بس��يار نزديك به بازار رقابت كامل است.
كااله��ا در بورس همگنان��د و بهدليل وجود مقدار زيادي خريدار و فروش��نده
در آن و همچنين آزادي ورود و خروج نيروها ،قيمتهاي تعيين ش��ده بس��يار
نزديك به قيمتهاي تعادلي هستند .بورس اوراق بهادار با ايجاد فضاي رقابتي
بهعنوان ابزاري اقتصادي ،باعث ميش��ود كه ش��ركتهاي س��ود ده ،بتوانند از
طريق فروش سهام به تأمين مالي بپردازند و برعكس شركتهاي زيانده بهطور
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خودكار از گردونه خارج ش��وند .بدينترتيب با چنين تفكيكي ،بازار ميتواند به
تخصيص مطلوب منابع بپردازد.
مزاياي بورس اوراق بهادار
الف -مزاياي بورس اوراق بهادار از ديدگاه اقتصاد كالن:
 -1جمعآوري سرمايههاي جزئي و پراكنده و انباشت آن براي تجهيز منابع
مالي شركتها؛
 -2بكارگي��ري پساندازه��اي راكد در ام��ر توليد و تأمي��ن مالي دولت و
مؤسسات؛
 -3كنت��رل حج��م پول ،نقدينگي و تورم از طريق انتش��ار س��هام و اوراق
قرضه(مشاركت)؛
 -4بورس به مثابه بازار رقابت كامل (تعداد زياد خريدار و فروشنده ،آزادي
ورود و خروج از بازار ،شفافيت اطالعات و تخصيص مطلوب منابع)؛
 -5رش��د تولي��د ناخالص ملي ،افزايش اش��تغال و كمك ب��ه حفظ تعادل
اقتصادي كشور؛
 -6فراهمنمودن توزيع عادالنه ثروت از طريق گس��ترش مالكيت عمومي و
ايجاد احساس مشاركت عمومي؛
 -7افزايش درجه نقدشوندگي ثروت افراد.
ب -مزاي�اي ب�ورس اوراق به�ادار از دي�دگاه واحده�اي اقتص�ادي
(شركتهاي سرمايهپذير):
 -1سهولت در تأمين مالي از طريق انتشار سهام و ساير اوراق بهادار؛
 -2افزايش اعتبار داخلي و خارجي و تأمين مالي با به وثيقهگذاردن سهام
شركت در بازارهاي مالي داخلي و خارجي؛
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 -3تعيين ارزش بازار بر اس��اس قانون عرضه و تقاضا تا زمانيكه نام شركت
در تابلو بورس درج باشد؛
 -4سهولت در تغيير تركيب سهامداري و انتقال مالكيت؛
 -5بوجودآمدن ديدگاهي مطلوب در سرمايهگذاران با كاهش ريسك واحد
اقتصادي و امكان تأمين مالي با هزينه كمتر؛
 -6برخورداري از مزاياي خاص و اعتباري مانند افزايش س��قف تسهيالت
بانكي و انتشار اوراق مشاركت؛
 -7برخورداري از معافيتهاي مالياتي؛
 -8تبيين چشمانداز فعاليت شركت در آينده و ارزيابي عملكرد شركت؛
 -9ارتقاي س��طح اعتماد عمومي و استفاده از مشاركت عمومي در توسعه
شركت.
ج -مزاياي بورس اوراق بهادار از ديدگاه سرمايهگذاران:
 -1خريد سهام و اوراق بهادار براي كسب بازده مناسب و پوشش در مقابل
تورم؛
 -2اطمينان از گزينه سرمايهگذاري بهدليل شفافيت اطالعات؛
 -3قابليت نقدشوندگي اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده
از معافيتهاي مالياتي؛
 -4مشاركت در فرآيند تصميمگيري براي اداره شركتها؛
 -5ايجاد يك بازار دائمي و مس��تمر كه امكان س��رمايهگذاري بلندمدت و
كوتاهمدت را فراهم مينمايد؛
 -6وجود طيفهاي متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهي و خطرپذيري
براي سرمايهگذار؛
 -7برقراري سيس��تمها و روشهايي كه از طريق آن ،خريد و فروش اوراق
بهادار منظم و رسمي گردد؛
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 -8حمايت از س��رمايهگذاران كوچك و احساس مشاركت در امور توليدي
و تجاري؛
 -9نظ��ارت مضاع��ف بر فعالي��ت ش��ركتها در چارچوب اس��تانداردها و
آئيننامههاي بازار سرمايه.
نخستين بورس اوراق بهادار جهان ،در سال  1460ميالدي در كشور بلژيك بوجود
آم��د .بورس لندن از س��ال  1801آغاز به كار نمود كه در ابت��داي امر اوراق بهادار
خارجي و داخلي در آن مورد دادوس��تد قرار ميگرفت .بورس نيويورك اواخر قرن
نوزدهم تأس��يس شد و از نظر حجم معامالت و اهميت در بازار سرمايه امريكا ،در
مقام اول قرار گرفت و در حال حاضر نيز بزرگترين بورس اوراق بهادار جهان است.
بورس اوراق بهادار تهران
بر پايه قانون بازار اوراق بهادار ،بورس اوراق بهادار تهران نيز از سازمان عمومي
غيرانتفاعي به ش��ركت س��هامي عام انتفاعي تبديل شد و عمليات اجرايي را بر
عهده گرفت .تش��كيل ،س��ازماندهي و ادارة بورس اوراق به��ادار؛ پذيرش اوراق
به��ادار؛ وضع و اجراي ضوابط حرفهاي و انضباطي براي اعضاء ،تعيين وظايف و
مس��ئوليتهاي اعضاء و نظارت بر فعاليت آنها؛ نظارت بر حسن انجام معامالت
اوراق بهادار پذيرفته ش��ده؛ تهي��ه ،جمعآوري ،پردازش و انتش��ار اطالعات؛ و
نظارت بر فعاليت ناشران اوراق بهادار پذيرفته شده از مهمترين وظايف مربوط
ب��ه آن اس��ت .اداره بورس اوراق به��ادار تهران بر عهده هيئتمديره اس��ت كه
از هفت عضو تش��كيل مي ش��ود .اعضاي هيئتمدي��ره منتخب مجمع عمومي
هستند و براي دوسال انتخاب ميشوند.
اداره ام��ور اجرايي ش��ركت هم به عهده مديرعامل ش��ركت اس��ت كه توس��ط
هيئتمديره انتخاب ميشود.
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 نمودار زير س��اختار كلي بورس اوراق بهادار تهران (ش��ركت سهامي عام ) رانشان ميدهد.
هیئتمدیره
دبیرخانه
هیأت مدیره

مدیریت
حسابرسی
داخلی

مدیرعامل

دفترمدیرعامل

مشاوران

مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل

مدیریت امور حقوقی

معاونتمطالعات
اقتصادی
و توسعه بازار
مدیریت
تحقیق و توسعه
مدیریتبرنامهریزی
و روشها
مدیریت آموزش

معاونت
ناشران
و اعضا
مدیریت امور اعضاء
مدیریت
امور ناشران
مدیریت پذیرش
اوراق بهادار

معاونت
پشتیبانی

مدیریت بازار

مدیریت امور مالی
مدیریت امور اداری
خدماتماشینی
مدیریت امور
تاالرهایمناطق

ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در بهمنماه س��ال  1346بر پاي��ه قانون مصوب
ارديبهش��تماه  1345تأس��يس ش��د .دوران فعالي��ت ب��ورس اوراق به��ادار
را ميت��وان ب��ه چه��ار دوره تقس��يم ك��رد :دوره نخس��ت (،)1346-1357
دوره دوم ( ،)1358-1367دوره س��وم ( )1368-1383و دوره چه��ارم
(از  1384تاكنون)
دوره نخست ()1346 -1357
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن س��ال  1346فعاليت خود را با انجام چند
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معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد .در پي آن شركت
نفت پارس ،اوراق قرضه دولتي ،اس��ناد خزانه ،اوراق قرضه س��ازمان گس��ترش
مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه يافتند .در اين دوره
گسترش فعاليت بورس اوراق بهادار بيشتر مرهون قوانين و مقررات دولتي بود
كه از جمله ميتوان موارد زير را برشمرد:
 تصويب قانون گس��ترش مالكيت سهام واحدهاي توليدي در ارديبهشت 1354كه بهموجب آن مؤسسات خصوصي و دولتي موظف شدند بهترتيب
 %49و  %94سهام خود را به شهروندان عرضه نمايند.
 تصويب قانون معافيتهاي مالياتي براي ش��ركتهاي پذيرفته ش��ده دربورس اوراق بهادار در سال 1354
طي  11سال فعاليت بورس تا پيش از انقالب اسالمي در ايران ،تعداد شركتها
و بانكها و ش��ركتهاي بيمه پذيرفته شده از  6بنگاه اقتصادي با  2/6ميليارد
ريال سرمايه در سال  1346به  105بنگاه با بيش از 230ميليارد ريال در سال
 1357افزايش يافت .همچنين ارزش مبادالت در بورس از 15ميليون ريال در
سال 1346به بيش از  34ميليارد ريال طي سال 1357افزايش يافت.
دوره دوم ()1358 -1367
در سالهاي پس از انقالب اسالمي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه
اقتصادي ،دگرگونيهاي چش��مگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق
به��ادار تهران را نيز در برگرفت .نخس��تين رويداد ،تصوي��ب اليحه قانون اداره
امور بانكها در تاريخ  1358/3/17توس��ط شوراي انقالب بود كه به موجب آن
بانكهاي تجاري و تخصصي كش��ور در چارچوب  9بانك شامل  6بانك تجاري
و 3بان��ك تخصصي ادغام و ملي ش��دند .چندي بعد و در پي آن ش��ركتهاي
بيم��ه ني��ز در يكديگر ادغام ش��ده و ب��ه مالكيت دولتي درآمدن��د و همچنين
تصويب قانون حفاظت و توس��عه صنايع ايران در تيرماه سال  1358باعث شد
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تعداد زيادي از بنگاههاي اقتصادي پذيرفته ش��ده در بورس از آن خارج شوند،
بهگونهاي كه تعداد آنها از  105ش��ركت در سال  1357به 56شركت در پايان
سال  1367كاهش يافت.
حج��م معام�لات س��هام در اي��ن دوره از  34/2ميليارد ريال در س��ال 1357
ب��ه  9/9ميلي��ارد ريال در س��ال  1367كاهش يافت و ميانگين نس��بت حجم
معامالت س��هام به  GDPبه كمترين ميزان در دوران فعاليت بورس رسيد كه
از مهمترين داليل آن ش��رايط جنگي و روشننبودن خطوط كلي اقتصاد كشور
بود .بدين ترتيب در طي اين س��الها ،ب��ورس اوراق بهادار تهران دوران فترت
خود را آغاز كرد كه تا پايان سال  1367ادامه يافت.
دوره سوم ()1368 -1383
ب��ا پايان يافتن جن��گ ،در چارچوب برنامه پنج س��اله اول توس��عه اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار
تهران بهعنوان زمينهاي براي اجراي سياس��تهاي خصوصيسازي مورد توجه
قرار گرفت.
بر اين اساس ،سياستگذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي از
وظايف تصديهاي دولتي به بخشخصوصي ،جذب نقدينگي و گردآوري منابع
پسان��دازي پراكنده و هدايت آن به س��وي مصارف س��رمايهگذاري ،در تجهيز
منابع توس��عه اقتصادي و انگيزش مؤثر بخشخصوصي براي مش��اركت فعاالنه
در فعاليتهاي اقتصادي ،نقش مهم و اساسي داشته باشد .در هر حال ،گرايش
سياس��تگذاريهاي كالن اقتصادي به اس��تفاده از س��از و كار بورس ،افزايش
چش��مگير شمار شركتهاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران
را در بر داشت ،بهگونهاي كه حجم معامالت از 9/9ميليارد ريال سال  1367به
 104/202ميليارد ريال در پايان سال  1383رسيد و تعداد بنگاههاي اقتصادي
پذيرفته شده در بورس تهران از 56شركت به 422شركت افزايش يافت.
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در اين دوره دولت مجموعهاي از قوانين و مقررات در راس��تاي گس��ترش بازار
ب��ورس اوراق به��ادار وضع نمود كه تأثير بس��زايي در افزاي��ش حجم معامالت
داشت ،از جمله:
 تبص��ره  35قانون بودجه س��ال  1378كل كش��ور ك��ه در آن به وظيفهدولت نس��بت به تعيين تكليف همه شركتهاي بخش دولتي از راه ادغام،
واگذاري و فروش سهام به بخشهاي خصوصي و تعاوني اشاره شد.
 ماده  94قانون برنامه س��وم توس��عه ( )1379 -1383كه بر اس��اس آنشوراي بورس موظف شد تا كارهاي الزم را براي ايجاد شبكه رايانهاي بازار
س��رمايه ايران بهمنظور انجام گرفتن دادوس��تد الكترونيك اوراقبهادار در
سطوح ملي و پوششدادن خدمات اطالعرساني در سطح ملي و بينالمللي
انجام دهد.
همچنين بر اس��اس ماده  95برنامه س��وم توسعه ،ش��وراي بورس مجاز شد تا
دست به راهاندازي بورسهاي منطقهاي در سطح كشور بزند و راهكارهاي الزم
را براي قابل معاملهش��دن ديگ��ر ابزارهاي مالي در ب��ورس اوراق بهادار فراهم
نمايد.
از س��ال  1369محاسبه ش��اخص بهاي سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز
شد كه مقدار آن از  472واحد در سال  1370به  12113واحد در سال 1383
رسيد.
دوره چهارم (از سال  1384تاكنون)
در س��ال  ،1384نماگرهاي مختلف فعاليت ب��ورس اوراق بهادار در ادامه روند
حركتي نيمه دوم سال  ،1383همچنان تحت تأثير رويدادهاي مختلف داخلي
و خارجي و افزايش بيرويه ش��اخصها در س��الهاي قبل ،از روندي كاهش��ي
برخ��وردار بودند و اين روند ،به جز دوره كوتاهي در آذرماه تا پايان س��ال قابل
مالحظ��ه ب��ود .به هرحال از آذرماه س��ال  ،1384سياس��تها و تالش دولت و
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س��ازمان بورس باعث كندشدن س��رعت روند كاهشي معيارهاي فعاليت بورس
ش��د .درحاليكه شاخص كل در پايان س��ال  1384به 9459واحد رسيده بود،
طي س��ال  1385از م��رز  10000واحد عبور كرد و در نهايت در پايان س��ال
مذكور  9821واحد را تجربه كرد .همچنين كاهش چش��مگير معامالت س��هام
در س��ال  ،1384با توجه به اقدامات مؤثر فوقالذكر در س��ال  1385به تعادل
نسبي رسيد ،به نحوي كه ارزش معامالت سهام و حق تقدم در سال  1384در
ح��دود  56.529ميليارد ريال و در س��ال  1385معادل  55.645ميليارد ريال
ارزيابي شد.
تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از  422شركت در پايان
سال  1383به  435شركت در پايان سال  1385افزايش يافت.
از جمله رويدادهاي اساسي اين دوره عبارتند از:
تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران ()1384/9/1
تشكيل شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
تشكيل سازمان بورس و اوراق بهادار
تشكيل بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام)
تشكيل شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
بورس اوراق بهادار تهران (ش��ركت س��هامی عام) به موجب قان��ون بازار اوراق
بهادار جمهوری اسالمی ایران ،مصوب آذرماه  1384تأسیس شده است.
مجوزها و مراحل تشكیل شركت به شرح زیر است:
شماره مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار 1385/6/21 -335/121
تاریخ پذیرهنویسی عمومی 1385/7/2
تشكیل مجمع عمومی مؤسس 1385/7/20
تاریخ تأسیس و ثبت 1385/9/15 -286502
آغاز فعالیت راهاندازی 1385/8/25
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آغار فعالیت اجرایی 1385/10/1
آغاز فعالیت عملیاتی 1385/11/1
سازوكار معامالت
س��امانه معامالتي بورس تهران يك سيس��تم كام ً
ال مكانيزه مبتني بر سفارش
اس��ت .به عبارت ديگر س��فارشهاي خريد و فروش اوراق به��ادار كه از طرف
مش��تريان به كارگزار داده ش��ده است ،توسط كارگزار وارد س��امانه معامالتي
ميش��ود و برپايه اولويت قيمت و زم��ان در صف خريد يا فروش قرار ميگيرد.
براس��اس اولويت قيمت ،يك س��فارش خريد (فروش) اوراق بهادار با بيشترين
(كمترين) قيمت در ابتداي صف خريد(فروش) قرار ميگيرد و براساس اولويت
زمان ،سفارشي كه زودتر وارد سامانه معامالت شود جلوتر از سفارش هم قيمت
خود قرار خواهد گرفت.
معامله هنگامي انجام ميش��ود كه س��فارشهاي خريد و فروش قيمت يكسان
داش��ته باشند؛ اين سازوكار بسيار ش��بيه به معامله از طريق حراج است .چون
كارگزاران ميتوانند با اصالح قيمت جاي خود را در صف تغيير دهند يا با ارائه
قيمتي معادل قيمت پيش��نهادي از طرف كارگزار مقابل ،اقدام به انجام معامله
كنند.
پس از انجام معامله ،اطالعات انجام معامله با هدف تسويه و پاياپاي به شركت
سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و كارگزار خريدار يا فروشنده ارسال ميشود.
اطالعات مربوط به معامالت از جمله قيمت ،ارزش و تعداد اوراق بهادار معامله
ش��ده ،از طريق سايت بورس تهران و همچنين نمايشگرهاي موجود در تاالرها
به اطالع سهامداران ميرسد.
یادآور میشود كه خرید و فروش اوراق بهادار مستلزم حضور سرمایهگذاران در
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تاالرها نیس��ت و آنها میتوانند از طریق مراجعه به دفاتر شركتهای كارگزاری
یا از طریق س��ایت اینترنتی آنها يا بهص��ورت برخط برای خرید و فروش اقدام
كنند.
دامنه نوسان روزانه
دامنه نوسان قیمت سهام ،محدوده مجاز برای تغییر قیمت سهم در یك جلسه
معامالت میباش��د .به گونهای كه انجام معامله در خارج از دامنه تعیینش��ده
در هر روز غیرممكن میباش��د .تأثیر دامنه نوس��ان قیمت سهام در مواقعی كه
بازار دچار آش��فتگی شده ،كام ً
ال مشهود است .در شرایط آشفتگی بازار معموالً
س��رمایهگذاران تحتتاثیر جو روانی بازار قرار گرفت��ه و تصمیمات غیرمنطقی
و ش��تابزدهای اتخاذ مینماین��د كه اینگونه تصمیمها در میان س��رمایهگذاران
انفرادی بیش��تر بوده و احتمال زیان این سرمایهگذاران در زمان آشفتگی بازار
بسیار باال میباشد.
دامنه نوسان روزانه قيمت سهام در بورس تهران 4درصد تعيين شده است و از
اينرو قيمت سهام يك شركت در يك روز می تواند حداكثر 4درصد نسبت به
قيمت پاياني روز قبل افزايش يا كاهشيابد .دامنه نوسان قيمت مانع از نوسان
شديد قيمتها و تالطم بازار ميشود.
بازارها ،تابلوها و انواع اوراق بهادار
پذي��رش و معام�لات اوراق بهادار در بورس تهران در قال��ب بازارها و تابلوهای
مختلفی انجام ميشود؛
 .1ب��ازار اول (تابل��و اصل��ي و فرع��ی)؛ س��هام و حق تقدم ش��ركتهاي
پذيرفتهشده در بازار اول
 .2بازار دوم؛ سهام و حق تقدم شركتهاي پذيرفتهشده در بازار دوم
 .3بازار اوراق مشاركت شركتي و دولتي
تابلوي اصلی بازار اول مربوط به ش��ركتهایی اس��ت كه حداقل س��رمایه آنها
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دویس��ت میلیارد ریال و سهام شناور آزاد آنها حداقل  20درصد است .در تابلو
فرعی بازار اول نیز ش��ركتهایی با حداقل سرمایه یكصد میلیارد ریال و سهام
ش��ناور آزاد 15درصد پذیرش میشوند .بازار دوم متعلق به شركتهای كوچك
با حداقل سرمایه سیمیلیارد ریال است.
تابلوی فرعي مكاني براي پذيرش و فعاليت شركتهاي كوچك و در حال رشد
است .ش��ركتهاي كوچكي كه توانايي برآورده كردن ش��رايط پذيرش تابلوي
اصلي را ندارند در اين تابلو پذيرفته ميشوند و به آنها فرصت داده ميشود با
تامين مالي و رشد فعاليتها به تابلوي اصلي ارتقاء يابند.
روز و ساعت انجام معامالت
معامالت اوراق بهادار در بورس تهران از ش��نبه تا چهارش��نبه هر هفته به جز
روزه��اي تعطيل عمومي ،از س��اعت  9تا  12و در يك نشس��ت معامالتي و از
طري��ق تاالرهاي معامالت انجام مي ش��ود .معامالت اوراق بهادار فقط از طريق
س��امانه معامالت بورس كه يك سيس��تم كام ً
ال مكانيزه است ،قابل انجام است
و دارندگان اوراق بهادار نميتوانند خارج از س��امانه معامالتي اقدام به خريد و
ف��روش اوراق بهادار كنن��د و معامالت بايد به لزوم از طري��ق كارگزاران و طي
نشست معامالتي انجام شود.
در ح��ال حاضر عالوه ب��ر تاالر حافظ كه تاالر اصلي معامالت اس��ت ،تاالرهاي
ديگري توسط بورس يا ش��ركتهاي كارگزاري در شهرهاي ديگر داير شدهاند
كه س��هامداران مي توانند با مراجعه به آنان از تسهيالت مستقر در اين تاالرها
از جمله سيستمهاي نمايشگر قيمت و سفارشها ،بروشورهاي اطالعرساني و
دورههاي آموزشي پيشبيني شده استفاده كنند.
يادآوري مي ش��ود كه خريد و فروش اوراق بهادار مس��تلزم حضور سهامداران
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در تاالرها نيس��ت و سهامداران ميتوانند از طريق مراجعه به دفاتر شركتهاي
كارگزاري براي خريد و فروش اوراق بهادار اقدام كنند.

