
 دیذه بان بازار بورس چیست ؟
ّویطِ ٍقتی اسوی اص تاصاس تَسس هطشح هی ضَد دس رّي ها یک تاتلَیی تذاّی هی ضَد کِ تعذاد صیادی اعذاد 

ٍ اسقام سٍی آى ٍجَد داسد کِ ًوایاًگش قیت سْام ّای تاصاس تَسس هی تاضذ ٍ تعذادی افشاد ّن تا عجلِ تِ آى 

 : ًگاُ هی کٌٌذ ٍ کاسّایی اًجام هی دٌّذ ٍ خالصِ کلی ّشج ٍ هشج ٍ غیشُ هاًٌذ تصَیش صیش

 

تعذ اص پیذایص ٍ ّوِ گیش ضذى ایٌتشًت دًیای تَسس ّن ضکل ًَیٌی تِ خَد گشفت ٍ تاتلَ تَسس تِ صَست 

سایتی ّوِ گیش دس ّوِ جا دسدستشس قشاس گشفت یعٌی تشای دیذى قیوت ّای آًی سْام دیگش ًیاصی تِ هشاجعِ 

تِ کاسگضاسی یا ضشکت تَسس ًیست ٍ تا ایٌتشًت ٍ تشسسی سایت هشتَط تِ تاتلَ هی تَاًیذ قیوت آًی سْام سا 

 .چک کٌیذ

 سایت دیذه بان بازار بورس

ایي سایت کِ اص جولِ هْوتشیي ٍ کاسآهذ تشیي سایت ّا دس حَصُ ی تَسس اٍساق تْاداس تْشاى هی تاضذ کلیِ 

هی  www.tsetmc.com سْام ّا سا دستِ تٌذی ضذُ ٍ خیلی هشتة تِ کاستشاى ًطاى هی دّذ ٍ آدسس آى

تاضذ ٍ تِ صَست کلی اطالعات تسیاس هْوی دس آى ٍجَد داسد کِ ساّگطای سشهایِ گزاساى تاصاس تَسس هی تاضذ 

 .ایي سایي تَسط ضشکت هذیشیت فٌاٍسی تَسس تْشاى هذیشیت هی ضَد. 

 قسمتهای مختلف سایت

سایت دیذُ تاى تاصاس تَسس قسوتْای هختلفی داسد کِ دس اداهِ تِ صَست اجوالی قسوت ّای هختلف آى سا 

 .هعشفی هی کٌین ، دس تصَیش صیش ًوایی اص سایت سا پس اص ٍسٍد تِ آى هطاّذُ هی کٌیذ
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دس تذٍ ٍسٍد تِ سایت چیضی کِ هطاّذُ هی ضَد ٍ چطن سا هی گیشد سًگ سثض ٍ قشهض تشخی سْام ّا هی تاضذ 

کِ ًطاى دٌّذُ افضایص قیوت ٍ کاّص قیوت سْام ّا هی تاضذ سْام ّایی کِ کاّص قیوت داضتِ اًذ تاسًگ 

 .قشهض ٍ آًْایی کِ افضایص قیوت داضتِ اًذ تاسًگ سثض ًطاى دادُ ضذُ اًذ

دس قسوتی اص ایي صفحِ تاصاس ًقذی دس یک ًگاُ سا تشای ها ًطاى هی دّذ کِ دس ٍاقع اطالعات تسیاس هْوی هی 

، اسصش تاصاس ، اطالعات قیوت ٍ غیشُ ٍدس قسوتی  (ّن ٍصى)ٍضعیت تاصاس ،ضاخص کل ، ضاخص کل : تاضذ هاًٌذ 

اصایي پٌجشُ ضاخص ّای هٌتخة سا ًطاى هی دّذ کِ دس ٍاقع سْام ّایی هی تاضذ کِ تیطتشیي تاثیش سا سٍی 

تاصاس داضتِ اًذ ٍ دس قسوتی دیگش ًواد ّایی پشتیٌٌذُ کِ ّواى طَس کِ اص اسوص هطخص است تیطشیي تشسسی 

 .ّای سٍی ایي ًواد ّا صَست گشفتِ است

دس صفحِ فَق قسوت تاال هشتَط تِ تاصاس تَسس ٍ قسوت پاییي هشتَط تِ تاصاس فشاتَسس هی تاضذ کِ دس قسوت 

 پاییي ّن ّواى آیتن ّا ٍجَد داسد یعٌی تاصاس ًقذی فشاتَسس دس یک ًگاُ ٍ ًواد ّای پشتیٌٌذُ ٍ غیشُ

تَسس اٍاسق تْاداس تْشاى کِ خَد : دس ایي صفحِ سشتضگ ّای تسیاس هْن ٍ تاثیش گزاسی ٍجَد داسد اص جولِ 

ضاهل تعذادی صیش تشگ هی تاضذ ، فشاتَسس ایشاى کِ هاًٌذ قثل داسای صیش تشگ ّای هختلف اص جولِ پیام ّای 

ًاظش تاصاس هی تاضذ ، تَسس اًشطی کِ هاًٌذ قثل صیش تشگ ّای خَد سا داسد ،ضثکِ کذال ،صٌذٍق ّای سشهایِ 

 .گزاسی ٍ تَسس کاال کِ ّوِ داسای صیش تشگ هشتَط تِ خَد ّستٌذ



 

تا کلیک تِ سٍی دیذُ تاى تاصاس ّواى طَس کِ دس ضکل تاال ًطاى دادُ ضذُ است ٍاسد صفحِ ی تاتلَی تَسس هی 

ضَین کِ کلیِ سْام ّا دس دستِ ّای هختلف قشاس گشفتِ اًذ ٍ تِ صَست آًی خشیذ ٍ فشٍش آى ًوایص دادُ هی 

 .ضَد کِ دس تصَیش صیش ًطاى دادُ ضذُ است

 

 

 : دس تاالی ایي صفحِ آیتن ّای تسیاس کاسآهذی ٍجَد داسد اص جولِ

  ًِدستشسی تِ اٍلیي صفحِ سایت: خا 

  کِ تاٍاسد کشدى یک ًواد اطالّات آى ًطاى دادُ هی ضَد: جستجَی سشیع ًواد. 

  کِ آیتن ّای هْوی هاًٌذ تٌظین صهاى سٍصسساًی صفحِ ٍ غیشُ سا ضاهل هی ضَد: تٌظین ّا. 



  دسایي آیتن هی تَاًیذ صفحِ سا تشاساس هثالً ًام هشتة کٌیذ یا تش اساس قیوت دیشٍص ٍ : هشتة ساصی

 .غیشُ

  دس ایي آیتن قالة ًوایطی صفحِ خَد سا تعییي هی کٌیذ کِ قالة ّای گًَاگًَی هی : قالة ًوایص

 .تاضذ

  تا اًتخاب ایي آیتن اطالعات ّشًواد کِ سٍی آى کلیک کٌین دس سوت چپ ًوایص : هطاّذُ سشیع

 .دادُ هی ضَد

  بخش بسیار هين ً کاربردی هی باشذ کو شوا هی تٌانیذ رًی سيام هختلف با استفاده از فرهٌل ىای هحتلف فیلتر : فیلتر نٌیسی

 .قرار دىیذ

  راىنوایی قسوت ىای هختلف سایت دیذه باى بازار: راىنوا 

 :هنظٌر از قسوت باالی سایت کو تٌضیح داده شذ در تصٌیر زیر نوایش داده شذه است

 

سٍی ّشکذام اص سْام ّا کلیک کٌیذ اطالعاتی دس سشتشگ ّای گًَاگَى دس هَسد آى سْام تِ ضوا : ًکتِ ی هْن 

ٍغیشُ هی تاضذ ٍ دس صیش ایي سشتشگ ّا ّن ًوَداس هشتَط تِ سًٍذ  EPS  ،DPS هی دّذکِ ضاهل سْاهذاساى

پیطشفت سٍصاًِ سا ًوایص هی دّذ ٍ ّوچٌیي دس آخش ًوایی اص سْام ّای ّن گشٍّی ًطاى دادُ هی ضَد کِ دس 

 : صیش تصَیشی اص صفحِ ی یاد ضذُ ًطاى دادُ ضذُ است



 


