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طی مراحل   شود. بعد ازاولیه گفته می  عرضه ،در بازار بورس ربرای اولین باشرکت  عرضه سهام یکبه 

 ن روزدر آ  ،شودشخص از طرف سازمان بورس تعیین میم  یک روز  ،بورس  یرش یک شرکت درپذ قانونی  

رس هستند به صورت مساوی تقسیم  متقاضیان بورسی که غالبا فعالین روزانه بوبخشی از سهام شرکت بین  

 شود.  می

شرکتی که متقاضی ورود به بورس باشد باید این قوانین   ن بورس تدوین شده است. این قوانین توسط سازما 

 است: این قوانین به شرح زیر  عایت کند. برای مثال یک مورد ازرا ر

تواند  سال ( مجوز ورود به بورس را نمی  یک برای )حتی  ده باشدزیان  سال گذشته 5شرکتی که در  هر

رس، اجازه ورود به بورس  سازمان بوت دارا بودن تمام شرایط مورد نظرشرکتها فقط در صور . کسب کند

 . های بورسی را دارند لیست شرکت  و ثبت در

در تاریخ و   تازه واردشرکت  مسها انجام اقدامات الزم اداری، با اعالن رسمی بورس،  پس از این مرحله و

 .شودزمان معین در بورس عرضه عمومی می 

  



معموال یک    .شودارائه میسایت شرکت بورس یا فرابورس و درفرمت خاصی مثل نمونه زیر   این اعالن در

 شود. اولیه این اعالن منتشر می  تاریخ عرضه  هفته زودتر از تا دو
 

 
 

میلیون برگه   100معادل    قرن با نماد قرن  شیمی  پدیده   کتشرسهام    درصد  10است    طبق اعالن باال قرار

 بهمن در بین متقاضیان بورسی تقسیم شود.  30سهم در تاریخ 



شود که  از طرف سازمان بورس اعالم می  ساعت ثبت سفارش() ساعته 2عرضه یک بازه زمانی  در روز

ثبت سفارش   یزمان ت یروش الو  نیا  در نیهمچن کنند.متقاضیان اقدام به ثبت سفارش می  در این ساعت

  ی کند با شخصی سفارش خود را ارسال م  ،مشخص شده  یبازه زمان  یانتها  که در  یشخص  یعنیندارد.    یتیاهم

  عرضه   دیسفارش خر   ستیندارند. تنها کاف  یتفاوت  چ یسفارش خود را ارسال کرده ه  یبازه زمان  یابتداکه در  

 . ثبت شود  تیشده با موفق نییتع  یدر بازه زمان هیاول

 

 ست؟ یچ هیعرضه اول  دیثبت سفارش خر  ساعت

شود  یاعالم م عرضه توسط ناظر و در همان روز ستیاز قبل مشخص ن هیاول ثبت سفارش عرضه ساعت

  د ی قابل تمد   یخاص  طی تحت شرا  یبازه زمان  نیشود. ایانتخاب م  همان روز  12تا    10ساعت    نیکه معموال ب

پیام   برای اطالع از .شودی م یاطالع رسان  ناظر قی از طر رییدر صورت تغ .ابدی شیتواند افزا ی است و م

قسمت پیام ناظر ساعت ثبت سفارش    را جستجو کنید و در  نماد مورد نظر  tsetmc.comسایت    در  ،ناظر

 . را مشاهده کنید 

 

 چگونه است؟  هیاول  عرضه د یخر روش 

شوند.  ی « ارائه م»ثبت سفارش  ای« نگ یدیلیبوک ببورس و فرابورس به روش »  ی فعل یهاه یاول عرضه  همه

  مت یسفارش با ق  است و درصورت ثبت  متیق  نیشتریبا ب  تی« اولو نگیلدیبوک ببه روش »  هیاول  درعرضه

 . د ریبه شما تعلق نگ یکمتر ممکن است سهم 

اعالن    در  شود.ی یا حقوقی( سهم یکسانی تقسیم می)حقیق   از  صرف نظرکد    هر  بینها  اولیه عرضه    دریعنی   

قیمت را به عنوان قیمت مورد    شود که شما همیشه سقفذکر می   "سقف قیمت"و    "کف قیمت"دو قیمت  

 وارد کنید. نظر 

ن ثبت  زما کد است. در مان حداکثر حجم قابل تخصیص به هرقیقی یا حقوقی هکد ح  حداکثر سهمیه هر

 باشد. می   عدد سهم  100ن باال حجم  رده و همان را وارد کنید. در اعالده کاعالن مشاه  سفارش حجم را از

  ی قیتوسط هر کد حق یدار ی حداکثر تعداد سهام قابل خر ه،یقبل از شروع ثبت سفارش عرضه اولبا اینکه 

.  ابدیی به هر کد اختصاص م  یسهام کمتر شود اما معموال با توجه به مشارکت باال تعداد  ی اعالم م   یو حقوق 

 .شود یمحاسبه م ریبا توجه به فرمول ز  یبه هر کد معامالت  افته ی ص یتعداد سهام تخص

سهام   تعداد عرضه اولیه تقسیم بر مشارکت کننده گان در تعداد سهام قابل تخصیص به هر کد= تعداد 

 اولیه  ضهعر روز قابل عرضه در

  



 م؟ی بخر هیاول عرضه  دیباچرا 

 

 
 

اند. بازده  ده بوده اند سوشده  بورس  ه وارد بازار ک یی هاهیاول عرضه درصد  95بیش از  طی چند سال اخیر

به   ی ادیز لی ها تمایاهم حرفه  و  یاست که هم افراد مبتد یل یدل کوتاه مهمترینمدت بسیار نسبتا باال در

 . ها دارند هیاول  عرضه دی خر

فعالین  یموضوع برا نیشوند و همی م یگذارمتیخود سهم، ق یارزش ذات ها کمتر ازه یعرضه اول معموال

تقریبا قطعی آن  یبه ارزش ذات دنیرس سهم و متیق شیچون احتمال افزا ،ندکی م جادیا تیجذاببورسی 

 است. 

 

 م؟ یها باخبر شو هیاول  طور از عرضهچه

  عرضه از قبل هفته دوحداقل  هیهمان عرضه اول ا ی دی سهام جد کیورود  قانون سازمان بورس خبر طبق

  ی رساناطالع   و  ردیبگ  )بسته به نماد عرضه شده( قرار  فرابورس ای  و بورس  تیسا  یهاه یبخش اطالع  در  دیبا

 نستاگرام مدرسه بورس مشاهده کنید. ها را در صفحه ایاولیه  عرضه توانید اخبارهمچنین شما می شود. 

  



 دارند؟  سکیها چقدر رهیاول  عرضهخرید  

 

 
 

توجه    شهیهم  دیکه نسبت به آن وجود دارد معموال کم است. اما با  یها با توجه به اقبالهیاول  عرضه   سکیر

 ط یبه شرا دیبا و  ستیکسب سود ن یبرا یضمانت میکنی م هیرا ته هیاول عرضه نکهیداشت که صرف ا

 . کرد کند و مشخصات شرکت توجه ی م تیکه سهام در آن فعال یبازار، صنعت

درباره سود   ی دیتواند اطالعات مفی اند مشده  ارائه 98که از ابتدا سال  یی هاه یاول عرضه گزارش مطالعه

 . دهدما قرار اریاخت در … مشارکت و زانیم ،یآور

درصد در   500تا  200نها از آ)گاها بازده    اندداشته یدرصد سودده 30تا  20ها حداقل ه یعرضه اول اکثر

ی  ابتدا ها جذاب هستند. ازیاو هم حرفه  یافراد مبتد یهم برا لیدل نیبه هماند( رسیده مدت نیز میان

  د ی که رکورد مشارکت در خر ییکرده است تا جا دایپ ش یها افزاه یعرضه اول دی خر ی تقاضا برا 98سال 

 . ستبه بازار بورس ا دی نشانه ورود افراد جد نیشکسته شد که ا  یدر پ ی پ  ر،یاخ هیاولچند عرضه  در

 

 دوستدار شما 

 محمود مرادی موسس و مدرس سایت مدرسه بورس 
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