
 

 

                       

تیک قیمتی در بورس چیست؟ فاصله مجاز میان 
 هاسفارش

در بازارهای مالی، ابزارهای مختلفی برای کنترل قیمت وجود دارد. ممکن است این 

توان این مسئله را سقف قیمت باشند یا کف قیمت. بر این اساس میها مربوط به کنترل

ی کنترل قیمت حداکثری و حداقلی بررسی کرد. کنترل حداکثری مانع از آن در دو دسته

ای خاص بیشتر تغییر کند. اما در خصوص شود که قیمت در یک دوره از محدودهمی

ر در بازار بورس با عنوان تیک قیمتی تغییرات حداقلی هم کنترلی وجود دارد که این فاکتو

گوید که منظور از تیک قیمت سهام در این مقاله به شما می اخبار بورس .شودشناخته می

 .یا تیک سایز چیست و حداقل تیک قیمت در بازار فرابورس ایران چقدر است
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 تیک قیمتی در بورس چیست؟

تغییرات قیمتی گوید از هر سفارش به سفارش بعدی حداقل تیک قیمتی عاملی است که به ما می
شود. یک مثال مجاز چقدر است. یعنی اگر تغییرات از این مقدار کمتر باشد، سفارش اصال ثبت نمی

 .کند که بهتر مفهوم تیک قیمتی را بفهمیمساده کمک می

لایر. به این ترتیب اگر قیمت سفارش فعلی در دفتر سفارشات  ۱۰با  فرض کنید تیک قیمتی برابر است
لایر داشته باشد تا قابل قبول باشد.  ۵۰ریالی با  ۱۰لایر باشد، سفارش بعدی باید اختالفی  ۵۰برابر با 

لایر را  ۵۵توانید سفارشی با مبلغ لایر مجاز است ولی نمی ۶۰پس بر این اساس، سفارشی با مبلغ 
 .لایر ۱۰ه ثبت کنید. چرا که تیک سایز در این مثال برابر است با در سامان

 

های جهانی تیک قیمتی را دارند. مثال بورس ژاپن تیک قیمتی بیشتر بازارهای مالی و بورس
رود، تیک سایز هم متناسب با آن باال شده دارد. به این معنا که هرچه قیمت باال میبندیطبقه

 .ت قیمت بین دو سفارش در مبالغ باالتر بیشتر خواهد شدی تغییرارود و فاصلهمی

 تیک سایز چه اهمیتی دارد؟

آید که اصال دلیل وجود تیک قیمتی در بورس چیست و چرا باید این حاال یک سوال پیش می
 عمق ترین کاربردهای تیک سایز، اثری است که رویها اثر بگذارد. یکی از مهمفاکتور در سفارش

دانند که افراد دیگر گران میی تیک سایز خیلی کوچک باشد، معاملهگذارد. وقتی اندازهمی بازار
 .ها به راحتی تغییر دهندتوانند با تغییر خیلی کم مبلغ سفارش، جایگاه خود را در دفتر سفارشمی

لایر  ۳۵۰اید که مبلغ آن فرض کنید تیک سایز برابر است با یک لایر. شما سفارشی را ثبت کرده
های خرید، در ردیف دوم هستید. هر زمان فرد دیگری که سفارشش را است و در فهرست سفارش

گیرد. تواند جای شما را در ردیف دوم بلایر تنظیم کند، فقط به خاطر همین یک لایر می ۳۵۱در مبلغ 
تری خواهد داشت. در سمت مقابل وقتی پس با کاهش تیک سایز، عملیات بازارگردانی سود کم

   .ای سودده خواهد بودتر شود، بازارگردانی مسئلهتیک سایز بزرگ

هایی که در سهم انجام ، حمایتهوشمند پول تواند برای تشخیص ورود و خروجتیک قیمتی می
های معامالتی مورد استفاده چنین دریافت سیگنالشده است، رسیدن سهم به خطوط مقاومت و هم

 .قرار بگیرد

 .تیک قیمتی، حداقل تغییر قیمتی است که از هر سفارش به سفارش بعدی مجاز است

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/what-is-market-depth/
https://akhbarbourse.com/what-is-market-depth/
https://akhbarbourse.com/what-is-smart-money/


 

 
 

هاتیک قیمتی در بورس چیست؟ فاصله مجاز میان سفارش 2  

 

 تغییر تیک قیمت در بازار سهام

تواند می آنچه در باال گفتیم فقط یکی از آثار تغییر تیک قیمت در بازار سهام بود. تغییر تیک سایز
، باال فرکانس معامالت بازار، سرعت انجام معامالت، افزایش قدشوندگینروی هزینه معامالت، 

 .اثر بگذارد قیمت کشف گران خرد و نهادی و فرایندنوسانات، طراحی بازار، معامله
ت دست ی معامالبه جز این موارد، تغییر تیک سایز در بورس ایران )که همیشه با مشکالت هسته

ی معامالت توان فشار وارده به هستهای مهم است. با انجام این کار میکند( مسئلهو پنجه نرم می
های ها با اختالفشود دیگر شاهد ارسال انبوهی از سفارشتر میرا کم کرد. وقتی تیک سایز بزرگ

ی معامالت ه هستهای بود که فشار مضاعفی باندک نیستیم؛ تاکنون تیک سایز بسیار پایین مسئله
 .کردوارد و فرایند خرید و فروش را مختل می

اعمال شد. این مسئله دفتر سفارشات  فرابورس دوم و اول پایه، بازارهای در قیمتی تیک تغییر اخیرا
دهد. بیشتر کارشناسان نیز معتقدند که این اتفاق کند و عمق معامالت را افزایش میمی تررا خلوت

گویند افزایش تیک قیکتی برای شود. هرچند برخی در این میان مییک عامل مثبت تلقی می
نمادهایی که قیمت باالیی دارند کار چندان مثبتی نیست. یعنی بهترین کار این است که تیک قیمتی 

س با توجه به سهامی که در حال معامله است متفاوت باشد. جدول زیر حداقل تیک قیمتی در بور
 :دهدفرابورس ایران را پس از اعمال تغییرات نشان می

تیک سایز در  ۱۴۰۰ماه سال از تاریخ چهارشنبه اول دیچنین مطابق اطالعیه فرابورس ایران، هم
 .لایر تغییر کرد ۱۰نمادهای معامالتی اوراق مالی اسالمی در فرابورس به 

 نظر کارشناسان درباره افزایش تیک قیمتی در بازار بورس

ها را در قسمت خرید و فروش ببینیم. افزایش توانیم پنج ردیف سفارشتنها می TSETMC در سایت
شود با نگاه به این پنج ردیف بهتر بفهمیم که بازار به کدام سمت در حال تیک قیمتی باعث می

چنین ها را بهتر ببینیم. همی سفارشتوانیم دامنهحرکت است. اکنون و پس از اعمال تغییرات می
افزاری هسته معامالت، بهترین ی بورس هستیم، با توجه به مشکالت سختبه دنبال رونق دوبارهاگر 

 .گزینه همین افزایش تیک قیمتی است

 )لایر( قیمتی تیک )لایر( قیمت محدوده

 ۱ ۵,۰۰۰تا  ۱

 ۱۰ ۲۰,۰۰۰تا  ۵,۰۰۰

 ۵۰ ۲۰,۰۰۰بیش از 

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/how-to-asses-shares-liquidity/
https://akhbarbourse.com/what-is-high-frequency-trading/
https://akhbarbourse.com/what-is-price-discovery-in-stock-market/
https://akhbarbourse.com/ticks-of-farabourse-markets-to-be-changed/
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15


 

 
 

هاتیک قیمتی در بورس چیست؟ فاصله مجاز میان سفارش 3  

 
اما مشکل اینجاست که برای سهامی که قیمتی خیلی باالیی دارند حتی افزایش تیک قیمت بیشتر 

ناموت باشد، تغییر پنج تومانی در تیک هزار  ۱۵ناموت هم موثر نیست. مثال اگر قیمت سهامی  ۱۰از 
سایز، اثر چندانی نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند بهترین کار این است که نمادها را با توجه به 

بندی کنیم و برای هر کدام یک تیک قیمتی داشته باشیم. فعال باید صبر کنیم و دامنه قیمتی دسته
 .دی این تغییرات چه خواهد شببینیم که نتیجه

 جمع بندی

ها را نشان بدهد. مثال وقتی تیک تواند اختالف بین سفارشتیک قیمتی حداقل قیمتی است که می
هایی با اختالف قیمت یک لایر را ثبت کرد. ولی هر توان سفارشقیمتی یک لایر است، یعنی می

مسئله به افزایش شود و این ها کم میی قیمتی بین سفارشچه تیک سایز افزایش پیدا کند، فاصله
تواند به کند. تیک قیمتی پایین میعمق بازار و کاهش فشار به هسته معامالت بورس کمک می

توانیم پنج ردیف افزایش حجم معامالت کمک کند. اما از طرفی در بازار بورس ایران که تنها می
 .آفرین خواهد بودسفارشات را در دفتر سفارشات ببینیم، مشکل
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 های کوتاهمتداول با پاسخ سواالت

 چیست؟ بورس در سایز تیک یا قیمتی تیک

 .حداقل تغییر قیمت مجاز بین دو سفارش

 چیست؟ قیمت تیک کاربرد

چنین در تشخیص ورود و تواند روی عمق بازار و حجم معامالت اثرگذار باشد. همتیک قیمت می
و کاهش فشار روی هسته معامالت  خروج پول هوشمند، نقدشوندگی بازار، سرعت انجام معامالت

 .کننده استهم کمک

 
 باال؟ سایز تیک یا است بهتر پایین سایز تیک

شود شود اما از سویی دیگر باعث میبستگی دارد. تیک سایز پایین باعث افزایش حجم معامالت می
از طرف های کمتری را در دفترچه سفارشات ببینیم که این یک فاکتور منفی است. تعداد سفارش

های دهد دامنه تعداد سفارششود اما به ما اجازه میدیگر تیک سایز باال موجب کاهش معامالت می
 .ی باالیی و پایینی نمادها ببینیمبیشتری را در دامنه

 
 است؟ چقدر ایران فرابورس در قیمتی تیک حداقل

هزار  ۵است با یک لایر، از هزار لایر برابر  ۵اکنون حداقل تیک قیمت برای سهامی با ارزش یک تا 
 .لایر ۵۰هزار به باال برابر است با  ۲۰هزار لایر برابر است با ده لایر و از  ۲۰تا 
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