
 

 

                       

صفف تابفف در اورادفف ر؟انقطففصفا نوففناصفف تا   فف  ا
اققمصاوراهتاروزامع مالبی

 

کنیم می کنیم ناخودآگاه اولین چیزی که آن را بررسیوقتی به تابلو یک سهم در بورس نگاه می

گران باتجربه با نگاه به انواع قیمت است. قیمت اطالعات زیادی را در دل خود دارد. معامله

قیمت اعم از قیمت پایانی، قیمت آخرین معامله و قیمت صفر تابلو فردا )که به عنوان 

توانند نکات خوبی را بفهمند. اما شاید شود( میمهارت تابلوخوانی در بورس شناخته می

کننده باشد. ممکن است شما همشنیده باشید واردها کمی گیجعات روی تابلو برای تازهاطال

شود. اما این صفر تابلو کجاست تر از صفر تابلو معامله میگویند فالن سهم دارد پایینکه می

تان کند تا پاسخ سواالتبه شما کمک می خبار بورسا و به چه قیمتی اشاره دارد؟ این مقاله

 .را بگیرید

ا

 گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی ندارد.است. اشتراک( https://akhbarbourse.com)  اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 
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 منظور از صفر تابلو در بورس چیست؟
صفر تابلو یکی از اصطالحات مهم در بورس است که مدام آن را خواهید شنید. چرا که این عبارت 

و بررسی تابلو سهم بسیار کاربرد دارد. این مفهوم به قیمت پایانی سهم در  تابلوخوانی در مباحث
دهد که در روز بعدی حول محور چه قیمتی انجام روز جاری اشاره دارد. این قیمت به ما نشان می

ی تواند به اندازهشود که سهم میشوند. این قیمت به عنوان یک قیمت مبنا در نظر گرفته میمی
لایر باشد  ۲۵۰ی نوسان از این نقطه تغییر کند. یعنی اگر قیمت پایانی امروز، مثبت و منفی دامنه

این صورت ترین قیمت سهم به ی نوسان برابر مثبت و منفی پنج درصد باشد، بیشترین و کمو دامنه
 :هستند

  :۲۶۲.۵+( = ٪۵× ) ۲۵۰بیشترین قیمت سهم در فردا 
  :۲۳۷.۵( = -٪۵× ) ۲۵۰کمترین قیمت سهم در فردا 

 نگاهی به مفهوم قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله
که قیمت پایانی روز گذشته چقدر بوده توانید بفهمید اگر امروز به تابلو یک سهم نگاه کنید، می

تر شدن مفهوم صفر تابلو در بورس نیاز است. این توضیح خیلی کوتاه است و مختصر. برای واضح
به این داریم که با دو مفهوم دیگر یعنی قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله هم بیشتر آشنا شویم. 

 .بخش بعدی به همین مسئله اختصاص دارد

 

 شود. این قیمت با توجه به دامنههای مختلفی معامله میی معامالتی، سهم در قیمتدر یک جلسه
ی مشخص حرکت کند. در تواند در یک محدودهطور که در باال هم اشاره کردیم مینوسان و همان
شود. اند قیمت پایانی مشخص میها حجم بیشتری داشتهکه کدام قیمتتوجه به اینپایان جلسه با 

توان قیمت پایانی را محاسبه ها میها در هر قیمت و میانگین گرفتن از آنی تعداد معاملهبا محاسبه
بر قیمت پایانی برا انجام شده باشد، Y و سه معامله در قیمت X کرد. یعنی اگر دو معامله در قیمت

 :است با

 

 

جا دخیل است که از این بحث البته این تمام قضیه نیست و مفهومی به نام حجم مبنا هم در این
را  «؟حجم مبنا چیست» آشنا شوید مقالههم  با این مبحثخارج است. اما اگر دوست دارید 

دهند درک کنید. با ی تابلوخوانی را تشکیل میمطالعه کنید تا بهتر این مفاهیم مهم را که پایه
شوند همه الزم نیست ما چیزی را محاسبه کنیم. تمام این محاسبات به صورت خودکار انجام میاین

 .صفر تابلو فردا، قیمت پایانی امروز سهم است

 

 ساده از محاسبه قیمت پایانیمثالی 

 ( 3+2÷ ) (×۳Y)+  (×2X= )) قیمت پایانی
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ه صفر و در تابلو مربوط به هر سهم مشخص است. اهمیت این قیمت در بورس به خاطر آن است ک
 .کندتابلو را در روز بعد مشخص می

مفهوم مهم دیگری که باید آن را نیز خوب بلد باشیم، قیمت آخرین معامله است که شاید بعضی از 
توان این تعریف را برای قیمت آخرین افراد آن را با قیمت پایانی اشتباه بگیرند. به سادگی می

اما این مفاهیم در کنار هم چه « شود.سهم ثبت میآخرین قیمتی که برای یک »معامله ارائه کرد: 
 .کاربردی دارند؟ بخش بعدی را مطالعه کنید

 کاربرد صفر تابلو
ای مهم است. فرض کنید قیمت پایانی یک صفر تابلو در بورس در کنار قیمت آخرین معامله مسئله

شد. این چه معنایی سهم در نقطه صفر تابلو همان روز باشد، اما قیمت آخرین معامله بیشتر با
دهند. به داران تمایل زیادی به خرید این دارایی نشان میدارد؟ این اتفاق نشان از آن دارد که سهام

 .اند سهم را در قیمتی باالتر از صفر تابلو روز بعد خرید کنندطوری که حاضر شده

راد سهام را باالتر یا با توجه به اختالف قیمت پایانی و اختالف قیمت آخرین معامله ممکن است اف
چه که در باال به آن اشاره کردیم هم ممکن تر از قیمت صفر تابلو فردا معامله کنند. برعکس آنپایین

دهد که افراد حاضر است. یعنی اگر قیمت آخرین معامله کمتر از قیمت پایانی باشد نشان می
شود سهم در روز بفروشند که باعث میتر از قیمت صفر تابلو روز آینده اند سهم خود را پایینشده

دهند که کاربرد صفر تابلو بعدی به احتمال زیاد با کاهش قیمت مواجه شود. این موارد نشان می
 .توان خرید را بر این اساس انجام دادچیست و چطور می

 مثالی از صفر تابلو در بورس
کنیم. مفهوم را روی آن بررسی می کنیم و ایندر این بخش هم یک مثال از بازار بورس را بیان می

 .دهدنشان می خساپا تصویر زیر تابلو روز سهم سایپا را با نماد
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بعد است. یعنی این عدد مبنا به بینید قیمت صفر تابلو این سهم در روز قیمت پایانی که در تصویر می
کنیم حجم مبنا هم در این شود )البته باز هم تاکید مینوسان در روز بعدی کم یا زیاد می ی دامنهاندازه

شود. قیمت دیروز روی شروع می ۱,۶۴۶مسئله دخالت دارد.( پس معامالت روز بعد در این سهم از قیمت 
دهد این عدد قیمت بوده است که نشان می ۱,۶۳۷ت پایانی دیروز تابلو سهم نیز نشان از آن دارد که قیم

 .صفر تابلو امروز بوده است

 بندی جمع
صفر تابلو در بورس یکی از اطالعاتی است که در تابلو سهم قابل مشاهده است. این عدد همان 

دی چه دهد که قیمت مبنای سهم در روز بعقیمت پایانی امروز است. این معیار به ما نشان می
ی مشخص حرکت و تغییر تواند در یک محدودهعددی است. با توجه به دامنه نوسان این عدد می

گران اطالعات مهمی بدهد. مثال تواند به معاملهکند. تفاوت میان قیمت پایانی و آخرین معامله می
از سهم استقبال  دارانتوان فهمید که سهاماگر قیمت آخرین معامله باالتر از قیمت پایانی باشد می

 .کننداند و دارند آن را در قیمتی باالتر از قیمت آغازین فردا معامله میکرده
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 های کوتاهسواالت متداول با پاسخ
 صفر تابلو در بورس چیست و جای آن کجاست؟

صفر تابلو عددی است که در تابلوخوانی اهمیت دارد. این عدد که برابر است باقیمت پایانی روز 
 .گذشته، در تابلو هر سهم مشخص و قابل مشاهده است

 خورد؟اطالع از صفر تابلو به چه دردی می

ای است و ی قیمت معامالت در روز بعد در چه محدودهتوانیم بفهمیم بازهبه کمک این عدد می
 .بیشترین و کمترین قیمت ممکن چقدر خواهد بود

 در چیست؟ارتباط میان صفر تابلو و قیمت آخرین معامله 

اگر صفر تابلو فردا )قیمت پایانی امروز( کمتر از قیمت آخرین معامله باشد، نشان از آن دارد که سهم 
به احتمال زیاد مستعد رشد قیمت است. اما اگر قیمت پایانی بیشتر از قیمت آخرین معامله باشد 

تواند دلیلی محتمل شود که میمیتر از صفر تابلو انجام نشان از آن دارد که معامالت در قیمتی پایین
 .برا کاهش قیمت در روز بعد باشد
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