چرخه خرید سهام در بورس اوراق بهادار تهران

چرخه خرید سهام در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از مراحل زیر است:
الف – تکمیل فرم درخواست خرید
فرآیند خرید سهام بعد از انتخاب و مراجعه به کارگزاری با تکمیل فرمي به نام فرم درخواست یا سفارش خرید اوراق
بهادار شروع مي شود .در این فرم اطالعات مورد نیاز اعم از مشخصات شرکت کارگزاری ،مشخصات سرمایهگذار و نام
شرکتي که سرمایهگذار ميخواهد سهام آن را خریداری کند ،قید ميشود .فرم درخواست خرید از شش قسمت زیر
تشکیل شده است:

 – 1مشخصات کارگزار و تاریخ درخواست
در این قسمت باید نام و کد شرکت کارگزاری و تاریخ تکمیل فرم درخواست خرید درج شود .درج نام شرکت
کارگزاری برای مراجعات بعدی سرمایه گذار به کارگزار به منظور دریافت اعالمیه خرید و مدارک دیگر مفید است.
همچنین برای اعالم کد معامالتي مشتری – که در قسمتهای بعدی توضیح داده ميشود – به کارگزار ضروری
است .درج تاریخ نیز برای پیگیری رعایت نوبت در وارد کردن سفارش به سیستم معامالت ،الزامي است.

 – 2مشخصات سرمایهگذار
در این قسمت سرمایهگذار باید مشخصات کامل خویش را درج نماید .از آنجا که این مشخصات و اطالعات مندرج
در این قسمت مبنای تعیین کد معامالتي سرمایهگذار قرار ميگیرد ،صحیح و کامل بودن آن از اهمیت خاصي
برخوردار است .در صورتي که مغایرتي بین اطالعات مندرج در فرم درخواست خرید و گواهينامههای سهام با مدارک
سهامدار وجود داشته باشد ،وی در زمان فروش سهام خود با مشکل مواجه خواهد شد .همچنین در صورتي که
سرمایهگذار در درج شماره ملي خود – که اکنون از اطالعات ضروری برای اعطای کد به مشتری محسوب ميشود –
اشتباه کند و عدد دیگری در فرم درخواست خود درج کند ،تعیین کد برای سرمایهگذار با تأخیر قابلتوجهي مواجه
ميشود و ممکن است سرمایهگذار متضرر گردد.

 – 3مشخصات سرمایهگذاری
در این قسمت سرمایهگذار باید مشخص کند که قصد سرمایهگذاری بر روی سهام یا حقتقدم چه شرکتي ،به چه
میزان و با چه قیمتي را دارد .در مورد انتخاب حقتقدم یا سهم شرکت و میزان سرمایهگذاری ،سرمایهگذار باید از
قبل تصمیمگیری کند .در مورد قیمت و نحوه درج آن ،او ميتواند به یکي از روشهای زیر عمل کند:
درخواست خرید به قیمت بازار

در این نوع درخواست سرمایه گذار قیمت سهمي را که قصد خرید آن را دارد ،در فرم درخواست تعیین نميکند و
در ستون "حداکثر قیمت" عبارت قیمت روز یا قیمت بازار را قید ميکند .در این صورت کارگزار با بررسي
قیمت های پیشنهادی برای فروش سهم مورد نظر در سامانه معامالت ،سهم را بامناسبترین قیمت (پایینترین
قیمت پیشنهاد شده) برای سرمایهگذار خریداری ميکند.
 درخواست خرید به قیمت معین

سرمایهگذار ميتواند براساس تجزیه و تحلیل ها و اطالعاتي که درباره سهم موردنظر خود دارد ،قیمت مطلوب خود
را تعیین و در ستون "حداکثر قیمت" درج کند .در این صورت کارگزار درخواست سرمایهگذار را با قیمت تعیین
شده وارد سامانه معامالت ميکند و در صورت وجود سفارش فروش با همان قیمت برای سرمایهگذار خرید ميکند.
 درخواست خرید محدود (با سقف قیمت)

در این حالت سرمایهگذار در ستون "حداکثر قیمت" مبلغي را به عنوان سقف قیمت تعیین ميکند و به کارگزار
اجازه مي دهد در صورت موجود بودن سهم ،حداکثر تا سقف تعیین شده برایش سهم خریداری کند.

 – 4نحوه پرداخت
در این قسمت از فرم درخواست خرید ،مبلغ سرمایهگذاری و نحوه پرداخت آن به کارگزار مشخص ميشود .در
صورتي که مبلغ سرمایهگذاری به حساب جاری کارگزار واریز شده باشد شماره فیش و چنانچه مبلغ مزبور بهوسیله
چک پرداخت شود ،شماره چک باید در محل تعیین شده درج شود.

 – 5مالحظات و توضیحات ویژه
این قسمت برای مواردی در نظر گرفته شده است که سرمایهگذار قصد ارائه توضیحاتي بیشتر از اطالعات مندرج در
فرم را برای کارگزار دارد.

 – 6تأیید درخواست
پس از تکمیل شدن قسمتهای اول تا پنجم فرم ،سرمایهگذار و کارگزار محلهای تعیین شده را در این قسمت
امضا ميکنند و بدینترتیب درخواست خرید قطعي ميشود .پس از تکمیل و قطعي شدن درخواست خرید نسخه
اول آن به منظور انجام سفارش نزد شرکت کارگزاری باقي ميماند و نسخه دوم آن به مشتری تحویل داده ميشود.

