نحوه معامله در بورس اوراق بهادار تهران

نحوه انجام معامله
انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران از طريق كارگزاران انجام ميشود .اين كارگزاران كه در انجام معامالت
نقش نماينده خريدار و يا فروشنده را ايفا ميكنند ،دارای مجوز كارگزاری از سازمان و عضو بورس هستند .همه
كارگزاران موظف به انجام وظايف خود در چارچوب قوانین و مقررات موجود هستند و سرمايهگذار ميتواند برای
معامالت اوراق بهادار كارگزار خود را با توجه به معیارهايي از قبیل انجام به موقع سفارش ،دادوستد سهام با
مناسبترين قیمت و نحوه ارائه خدمات جانبي انتخاب نمايد.

افتتاح حساب يا دريافت كد معامالتي
از آنجا كه دادوستد اوراق بهادار با استفاده از سیستم رايانهای و براساس كد خريدار و فروشنده انجام ميشود ،الزم
است همه خريداران و فروشندگان دارای كد منحصر به خود باشند تا كارگزار بتواند براساس آن به خريد و فروش
اوراق بهادار بپردازد .كد معامالتي ،شناسهای  8كاراكتری است كه براساس مشخصات و اطالعات فردی سرمايهگذار
– از جمله كد ملي وی – و به صورت تركیبي از حرف و عدد تعیین ميشود .اين كد در واقع از سه حرف اول نام
خانوادگي و يک عدد تصادفي ،تشکیل شده است .كد معامالتي سرمايهگذار منحصر به فرد است و هر سرمايهگذار
يک كد معامالتي دارد .دريافت كد معامالتي از طريق كارگزار و با ارائه مدارك شناسايي( كپي شناسنامه و شماره
ملي) و فقط برای يکبار انجام ميشود.

تکمیل فرم سفارش خريد يا فروش
در اين فرم اطالعات مورد نیاز اعم از مشخصات شركت كارگزاری ،مشخصات سرمايهگذار ،نام ،تعداد و قیمت اوراق
بهادار ،چگونگي پرداخت يا دريافت وجه قید مي شود .تعیین قیمت اوراق بهادار با مشتری است و مشتری ميتواند
تقاضای خريد يا فروش اوراق بهادار را در قیمت مشخصي تقاضا كند يا اينکه تعین قیمت را به كارگزار و شرايط بازار
واگذار كند.

ورود سفارش به سامانه معامالتي
پس از دريافت سفارش خريد يا فروش ،كارگزار سفارشهای دريافتي را با حفظ نوبت وارد سامانه معامالت ميكند.
اولويتبندی درخواستها در صف تقاضای خريد(فروش) سهام ابتدا براساس قیمتهای پیشنهادی خريد(فروش)
صورت ميگیرد و از باالترين(پايینترين) تا پايینترين(باالترين) قیمت اولويتبندی ميشوند .به عبارت ديگر در صف
تقاضای خريد(فروش) سهام ،اولويت با سفارشهايي است كه قیمت پیشنهادی باالتری(پايینتری) دارند .در صورتي
كه قیمتهای پیشنهادی خريد(فروش) در دو يا چند سفارش يکسان باشند صف تقاضا(عرضه) براساس زمان ورود
سفارش خريد(فروش) به سامانه معامالت اولويتبندی ميشود و سفارشي كه زودتر از ديگر سفارشها وارد سامانه
معامالت شده باشد از اولويت برخوردار است.

انجام معامله
در سامانة معامالت صف تقاضا و سفارشهای خريد در مقابل صف عرضه يا سفارشهای فروش قرار ميگیرد و در
صورتي كه قیمت پیشنهادی خريد و قیمت پیشنهادی فروش برابر شوند ،معامله بهطور خودكار توسط سیستم
رايانهای انجام ميشود و سفارشها از صف عرضه و تقاضا حذف ميشوند.برای اطالع بیشتر به بخش سازوكار
معامله مراجعه شود.

تسويه معامالت
پاياپای و تسويه معامالت سهام توسط شركت سپردهگذاری مركزی و سه روز بعد از انجام معامله(  )T +3و تسويه
معامالت اوراق مشاركت يک روز بعد از انجام معامله(  )T +1صورت ميگیرد.

