
 

 

                       

 است؟ ساعتی  چه بورس در معامله زمان بهترین

 هم شما. بخر را سهام فالن که گویدمی شما به فراوان تاکید با تاندوست بگیرید نظر در

 خرید وقت اول همان در و بورس معامالتی جلسه آغاز با نمانید عقب قافله از که این برای

 در بازار این در تقاضا و عرضه: ندانید را مهم یمسئله یک شاید اما. دهیدمی انجام را خود

 اما. است افتاده جا کامال ایحرفه افراد برای مسئله این. است متفاوت مختلف ساعات

 که است این اینجا در مهم یمسئله. نباشند آشنا آن با چندان تجربهکم افراد است ممکن

 مطلع بورس در معامله زمان بهترین از سهام فروش یا خرید برای اقدامی گونه هر از پیش

 .ایمکرده بررسی را مسئله این جزئیات بورس اخبار از مقاله این در. شویم
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 بهترین زمان معامله در بورس چه ساعتی است؟ 1

 ساعت کاری بورس ایران
صبح  ۹بازار بورس ایران ساعات کاری مشخصی دارد. این بازار از روز شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 

دقیقه. در  ۱۲:۳۰کند و به مدت سه ساعت و نیم باز است؛ یعنی تا ساعت فعالیت خود را شروع می
توانید معامالت خرید یا فروش خود را انجام دهید. البته اگر بخواهید در اول ی زمانی میاین بازه

 ( سفارش۹تا  ۸:۴۵بورس )از ساعت  گشایش پیش وقت سهمی را بخرید یا بفروشید باید در زمان
 .خود را ثبت کنید

این مسئله را هم به خاطر داشته باشید که ساعات جلسات معامالتی بورس ایران ممکن است 
 ۹تا  ۸:۳۰ساعته بود و از گشایش نیمی پیشتر بازهمطابق با مصوبات جدید تغییر کند. مثال پیش

دقیقه کاهش پیدا  ۱۵کنون این زمان به های خود را ثبت کنند. اما اتوانستند سفارشگران میمعامله
ی های درج شده در پنج دقیقهچنین در حال حاضر امکان تغییر یا حذف سفارشکرده است. هم

 .گشایش نیز وجود نداردپایانی پیش

 بهترین زمان معامله برای خرید سهام در بورس

، ترس یا طمع همان اول ی اول سهمی را بخرید، از شدت هیجانخواهید برای دفعهشاید وقتی می
وقت و با شروع جلسه معامالتی بورس خرید خود را انجام دهید. غافل از این که در این بازار قوانین 

ی بهترین ساعت معامالت سهام وجود دارد. در همین خصوص تحلیل تکنیکال و ای دربارهنانوشته
ترین تشخیص دهیم. مثال یکی از مهم کنند تا بهترین زمان معامله در بورس رابنیادی به ما کمک می

است. چرا که حجم  حجم معامالت فاکتورها برای شناسایی زمان مناسب خرید سهم در بورس،
ای خریداران یا فروشندگان تواند متر و معیاری برگذارد و میمعامالت تاثیر زیادی روی قیمت سهم می

 .باشد

اند که بهترین زمان برای معامله خرید در بورس ایران، اما در کنار این موارد، بسیاری بر این عقیده
ی . حاال اگر عالوه بر در نظر گرفتن این بازه۱۲:۳۰تا  ۱۲:۱۵پایانی بازار است؛ یعنی از ساعت  دقیقه ۱۵

توانیم معامالتی موفق با درصد پیروزی باالتر هم توجه کنیم، میزمانی به تحلیل تکنیکال و بنیادی 
 .داشته باشیم

 نکاتی برای خرید سهم در زمان مناسب

ی پایانی ساعت کاری بازار بورس بهترین زمان انجام معامله خرید است دقیقه ۱۵درست است که 
ترین کار این است که با در اقالنهتوان تنها با تکیه بر این مسئله اقدام به خرید سهام کرد. عاما نمی

 .نظر گرفتن فاکتورهای تحلیل تکنیکال و بنیادی و با توجه به شرایط بازار خریدمان را انجام دهیم

 .۱۲:۳۰تا  ۱۲:۱۵ی پایانی بازار است؛ یعنی از دقیقه ۱۵بهترین زمان خرید سهام در بورس 
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 بهترین زمان معامله در بورس چه ساعتی است؟ 2

 اگر به سطوح حمایت و مقاومت توجه کنیم  :حمایت و مقاومت ها یا سطوحمحدوده
ی حمایت خود توانیم خریدهای بهتری داشته باشیم. زمانی که سهمی از محدودهمی

چنین اگر سهم بتواند مقاومت کند. هممی گردد، موقعیت مناسبی را برای خرید ایجادبرمی
 .ای از قدرت سهم برای رشد استخود را بشکند، نشانه

 شوند کار دچار هیجانات زیادی میگران تازهمعموال معامله :صف خرید و فروش جمع شدن
ها هم بالفاصله سفارش نند سهمی در صف خرید در حال معامله است، آنبیو وقتی می

کنند. اما بهترین زمان خرید سهام در بورس با توجه به ارزش واقعی خرید خود را ثبت می
ها ایریزد. در این زمان است که حرفهشود یا میها زمانی است که صف خرید جمع میآن

م به خرید کنند. چرا که معتقدند بعد از این ریزش حتی ممکن است در صف فروش نیز اقدا
 .رودقیمت سهم باال می

 گاهی ممکن است قیمت سهم با انتشار اخبار مثبت و منفی کم  :ارزش ذاتی سهام توجه به
خرید خود را به دور از این هیجانات و با توجه به ارزش یا زیاد شود. اما مهم آن است که 

 .ذاتی سهام انجام دهیم

ها را به ها را بدانیم. اما اگر بتوانیم تعدادی از آناند و قرار هم نیست تمام آنچنین نکاتی فراوان
ا ها در بهترین زمان معامله سهام در بورس خرید یا فروش خود رخاطر بسپاریم و با توجه به آن

چنین به این نکته هم توجه کنید که این مان بیشتر خواهد بود. همانجام دهیم، احتمال موفقیت
مسائل به صورت کلی صحیح هستند، اما همیشه برخی استثناها هم وجود دارند که ممکن است 

 .تمام قواعد را به هم بزنند

 مثال

یکی از شرایط شکستن مقاومت این است که کندل قیمت در آن روز در باالی سطح مقاومت مورد 
که شکست این سطح اتفاق بیفتد  )یا هر زمان دیگری( قبل از آن ۱۰نظر بسته شود. مثال اگر ساعت 

های ساعت اقدام به خرید کردید باید خودتان را برای ضرر و زیان آماده کنید. چون احتمال دارد تا انت
تر از سطح مقاومت بسته قیمت کاهش پیدا کند و در نهایت پایین ۱۲:۳۰کاری بورس یعنی ساعت 

که به بهترین زمان خرید و فروش سهام  اید. اول اینشود. در این مثال شما مرتکب دو اشتباه شده
ق بیفتد؛ بلکه سهم اید تا شکست اتفاتان هم این است که صبر نکردهاید. دومین اشتباهتوجه نکرده

 .ایدرا زودتر از موعد و در سقف قیمت خریده

 بهترین زمان خرید سهام در صف خرید

آید که چه زمانی برای خرید سهم فارغ از ساعت مناسب برای خرید سهام، این سوال هم پیش می
ندگان کنی کمی همراه باشد، رقابت سختی میان شرکتدر صف خرید مناسب است. اگر سهم با عرضه

 .تان بدزدیدآید. پس مهم است که در صف خرید اول باشید تا گوی سبقت را از رقیبانبه وجود می
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 بهترین زمان معامله در بورس چه ساعتی است؟ 3

توان اول صف بود؟ باید مهارت سرخطی زدن در بورس را یاد بگیرید. در بازار بورس اما چطور می
این کار  شود، با نام سرخطی معروف است. برایسفارشی که راس شروع جلسه معامالتی ارسال می

 :باید به مسائل زیر دقت کنید

 استفاده از اینترنت پرسرعت بدون قطعی 
 انتخاب یک کارگزار خوب و معتبر 
 ).داشتن سیستمی قوی )معموال کار کردن با کامپیوتر بهتر از موبایل است 
 تنظیم سفارش پیش از شروع جلسه معامالتی بورس 
 همان روز صفر تابلو قیمت خرید باالتر از قیمت پایانی روز قبل یا 

توانید در بهترین زمان سهام را از صف خرید دریافت کنید. البته در بعضی با توجه به این نکات می
هم ممکن است نتوانید موفق شوید. اما  موارد به دلیل تقاضای بسیار باال حتی با انجام این کارها

 .به طور کلی شانس زیادی خواهید داشت

 افزایش سرمایه بهترین زمان خرید سهم در

بایدهای خرید سهم در کنند بایدها و نها آن را مطرح مییکی دیگر از مسائلی که خیلی از بورسی
زمان افزایش سرمایه است. بعضی معتقدند باید سهم را پیش از افزایش سرمایه خرید و بعضی 

 کنند. نظر شما چیست؟این مسئله را رد می

را در مورد سهم به دست آورید.   خواهید قبل از مجمع سهام بخرید باید قبل از آن اطالعاتیاگر می
« متوقف»روند، از دو روز قبل به حالت یش سرمایه به مجمع بورسی میوضعیت سهامی که برای افزا

خواهید در افزایش کند. پس اول از همه تاریخ مجمع را بررسی کنید تا در صورتی که نمیتغییر می
توانید در کدال مطالعه های مربوط به سهم را میتان را بفروشید. اطالعیهسرمایه شرکت کنید سهم

 .کنید

شود سهام را قبل از مجامع خرید کنید و نگه دارید. البته بعد از برگزاری لی معموال توصیه میبه طور ک
همه اگر شود. با اینتر باز میشود و سهم با قیمتی پایینمجمع سود نقدی از مبلغ سهم کم می

فقط دنبال نوسان گرفتن هستید در مجامع بورسی شرکت نکنید. اما اگر دیدگاه بلندمدت یا 
توانید در افزایش سرمایه شرکت حاضر شوید. البته باید به فاکتورهای بنیادی مدت دارید میمیان

سهم پس از تقسیم سود نقدی توجه کنید.  P/E سهم اعم از نسبت سود نقدی به سود هر سهم یا
که شرکت رشدی است یا ارزشی نیز عامل مهم دیگری است. برای آشنایی چنین توجه به اینهم
را مطالعه  «سهام ارزشمند یا سهام در حال رشد؛ کدام را بخریم؟» تر با این دو نوع سهام، مقالهبیش
 .کنید
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 بهترین زمان معامله در بورس چه ساعتی است؟ 4

قیمت مواجه ها معموال با افزایش اگر بازار روند صعودی داشته باشد بعد از افزایش سرمایه شرکت
کند. اما در بازار راکد معموال رشد می P/E رود وشوند. چرا که امیدواری به سهم باال میمی

آمیز نیستند و این مسئله موجب افت قیمت در های پس از افزایش سرمایه موفقیتبازگشایی
ش سرمایه خواهید بدانید بهترین زمان برای خرید سهام در افزایشود. پس اگر میمدت میکوتاه

چه موقعی است، باید بدانید که این سوال پاسخ مشخصی ندارد و به عوامل مختلف و متعددی 
 .مرتبط است

 بهترین زمان انجام معامله فروش سهم

خواهیم طور که برای خرید سهام در بورس یک ساعت طالیی وجود دارد، در مواقعی که میهمان
دقت کنیم. بر این اساس بهترین زمان معامله برای سهام را بفروشیم هم باید به زمان مناسب 

. این مسئله معموال با ۹:۱۵تا  ۹ی آغازین بازار است؛ یعنی از ساعت دقیقه ۱۵فروش سهم در بورس 
دالیل روانی همراه است. مثال اگر روند سهم در روز گذشته صعودی بوده است، در ابتدای روز جاری 

توانید سهم خود را با قیمت باالتری در ابتدای پس شما میتقاضا برای خرید سهام زیاد است. 
جلسه معامالتی بفروشید. بارها دیده شده که پس از فروکش کردن هیجانات در ساعات ابتدایی 

اند و حتی صف فروش تشکیل شده است. البته به این های خرید سنگین جمع شدهبازار، صف
ابتدایی معامالت در نمادهایی که در صف خرید قفل دقیقه  ۱۵مسئله دقت کنید که فروش سهام در 

 .کندهستند صدق نمی

 .۹:۱۵تا  ۹ی ابتدایی بازار است؛ یعنی از دقیقه ۱۵بهترین زمان فروش سهام در بورس 

گران در دو حالت حاال که بحث به اینجا رسیده است بد نیست این را هم بدانید که معموال معامله
 :کنندمیاقدام به فروش سهام خود 

 اند یعنی مثال از قبل بر ای خودشان مشخص کرده. رسندقیمتی خود می تارگت زمانی که به
ها رسد آنشان را در یک قیمت خاص بفروشند. زمانی که سهم به آن قیمت میکه سهم

 .کنندفروشند و سودشان را برداشت میا مینیز دارایی خود ر
 گر با سود از معامله خارج برعکس حالت قبلی که معامله. شودفعال می حد ضرر زمانی که

شود، در این شرایط باید برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر با ضرر معامله را ترک کند. می
گر است و بینی معاملهفتد که روند سهم بر خالف پیشااین مسئله در مواقعی اتفاق می

 .خروج حتی با ضرر کاری عاقالنه است
 بیشتر بخوانید 

 های تشخیص بهترین زمان برای فروش سهامسهام را کی بفروشیم؟ راه
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 عرضه اولیه بهترین زمان برای فروش سهام

بیشتر افراد معموال بدون شود قتی سهامی به صورت عرضه اولیه برای نخستین بار وارد بورس میو
ای برای فروش دهند. اما هیچ برنامهمطالعه و اطالعات از وضعیت آن سهم خرید خود را انجام می

گران زودتر سهم را بفروشند و بعضی دیگر دیرتر. شما پس از سهم ندارند. شاید بعضی از معامله
فروشید. اما واقعا بهترین زمان برای تان را بتوانید سهمخرید عرضه اولیه هر زمان که بخواهید می

 فروش عرضه اولیه چه موقعی است؟

چیز این مسئله به آن بستگی برای فروش عرضه اولیه باید به عوامل متعددی توجه کنید. قبل از همه
مدت را با دید کوتاه مدت. معموال کسانی که عرضه اولیهدارد که آیا دیدتان بلندمدت است یا کوتاه

افتند. اما افرادی که بینند به فکر فروش میهایی از جمع شدن صف خرید میوقتی نشانهخرند می
دارند و به آن به های بلندمدت دارند معموال عرضه اولیه را حتی تا چند سال هم نگه میاستراتژی

ی بسیار گذارکنند. به ویژه اگر سهام از بنیادی قوی برخوردار باشد یک سرمایهانداز نگاه میچشم پس
 .رودخوب به شمار می

به طور کلی برای تشخیص بهترین زمان برای انجام معامله فروش سهام عرضه اولیه باید به این 
 .توانید منتظر بمانید و تا کجا انتظار پیشرفت سهم را داریدنکته توجه کنید که چقدر می

 بندی جمع

دانید که بهترین زمان برای خرید یا فروش خواهید در بورس ایران معامله کنید اول باید باگر می
ی انتهایی بازار و دقیقه ۱۵سهام چه موقعی است. معموال بهترین سعت معامله برای خرید سهام 

ی ابتدایی است. البته به این مسئله توجه کنید که این یک قانون دقیقه ۱۵بهترین زمان برای فروش 
پس صرفا بر مبنای این مسئله اقدام به خرید کلی است و ممکن است همیشه هم درست نباشد. 

و فروش نکنید. بلکه باید از تحلیل تکنیکال و بنیادی کمک بگیرید و در کنار آن به این نکات و 
جزئیات هم توجه داشته باشید. پرهیز از هیجان، توجه به ارزش ذاتی و مسائلی از این دست 

 .دگر موفق تبدیل کنتواند شما را به یک معاملهمی
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 های کوتاهسواالت متداول با پاسخ

 ساعات کاری بورس ایران از کی تا کی است؟

 .شوددقیقه بسته می ۱۲:۳۰کند و در ساعت صبح آغاز به کار می ۹بازار بورس ایران از ساعت 

 بهترین زمان برای خرید سهام چه موقعی است؟

 .انتهایی بازار این کار را انجام دهیدی دقیقه ۱۵شود که برای خرید سهام در معموال توصیه می

 بهترین ساعت معامله فروش سهام در بورس چه زمانی است؟

 .ی ابتدایی بازاردقیقه ۱۵

 آیا خرید سهم پیش از افزایش سرمایه کار خوبی است؟

یط گذار شراگذار دارد. اگر به نظر سرمایهپاسخ این سوال بستگی به شرایط بازار و البته دیدگاه سرمایه
 .مساعد باشد، بهترین زمان خرید سهم، قبل از افزایش سرمایه است

 بهترین زمان برای خرید سهم از صف خرید چه ساعتی است؟

در سهامی که صف خرید سنگینی دارند باید بتوانید با ثبت فوری سفارش خود، در ابتدای صف قرار 
 .ی معامالتی ارسال کنیدبه سامانه ری،گیی سفارشتان را راس شروع بازهبگیرید. یعنی باید سفارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 گذاری و استفاده از آن با ذکر منبع مانعی ندارد.است. اشتراک( https://akhbarbourse.com) اخبار بورساین مقاله آموزشی کاری از گروه تولید محتوای 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://akhbarbourse.com/

