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چقدر خسارت دیده ابشیم ات استفاده از بیمه بدنه برصفد؟!
هـدف از خریـد بیمـه بدنـه ،اطمینـان از پرداخـت خسـارت و جبـران هزینههای
ناشـی از تصـادف اسـت .امـا نکتـه مهـم این اسـت که بـرای جبران هر خسـارتی،
شـما بایـد بخشـی از هزینههـا را خودتـان پرداخـت کنید .از طرفی تعهد شـرکت
بیمـه بـرای جبـران خسـارت خـودرو در تصادفـات ،محـدود اسـت .بـا توجـه بـه
ایـن موضـوع ،آیـا الزم اسـت بـرای جبـران هـر مبلـغ خسـارتی ،به شـرکت بیمه
مراجعـه کرد؟

تخفیف خرید نقدی
تخفیف خودروی صفر
تخفیف بر اساس ارزش خودرو
تخفیـف عـدم خسـارت خـودرو در صورتـی افزایش پیـدا میکند که شـما برای
دریافـت خسـارت خـودرو از شـرکت بیمه هزینـهای دریافت نکنید.

بیمـه متعهـد اسـت درصـد مشـخصی را پرداخـت کنـد .بـه طـور مثـال اگر در
اثـر خطـرات اصلـی ( تصـادف ،آتـش سـوزی ،سـرقت کلـی و … ) صدمـهای به
خـودرو وارد شـود ،فرانشـیز اولیـن حادثـه ،%10 ،حادثـه دوم  %20و حادثـه
سـوم بـه بعد  %30اسـت.
تخفیف بیمه بدنه
شـرکتهای بیمـه بـرای بیمـه بدنـه ،تخفیفـات زیـادی را اعمـال میکننـد.
تخفیـف بیمـه بدنـه بـه شـکل کلی شـامل مـوارد زیر اسـت که ممکن اسـت در
هـر شـرکتی متفاوت باشـد:
تخفیف عدم خسارت

فرانشیز بیمه بدنه
فرانشـیز به این معناسـت که شـرکت بیمه تنها بخشـی از خسـارت را پرداخت
میکنـد و درصـدی از آن بـه عهـده فـرد اسـت .در خسـارت خـودرو ،شـرکت

آیا باید همیشه برای دریافت خسارت خودرو ،از بیمه بدنه استفاده کنم؟
بـا توجـه بـه آنچه گفته شـد ،در هر خسـارت مالی ،درصـدی از هزینه را خودتان
بایـد پرداخـت کنیـد و بعـد از اسـتفاده از بیمـه بدنـه ،تخفیف عدم خسـارت از
بیـن میرود.

کارنامه عرضه های اولیه سال  98بررسی شد

هسم های عرضه اولیه؛ «پروژه» هایی مطمنئ؟

بـورس تهـران هفتـه ماقبـل نهایـی بهمـن را هـم صعـودی پشـت سـر گذاشـت .شـاخص کل بیش از  3درصـد معادل  14هزار واحد رشـد کرد و ریزش قابل توجه روز دوشـنبه هم نتوانسـت بـازار را از تداوم روند صعودی باز دارد .روز چهارشـنبه شـاخص کل
جواد غیاثی
توانسـت بـه یـک قلـه تاریخـی جدیـد در نزدیکـی  460هـزار واحـد برسـد .موضوعـی کـه فکـر کـردن به شـاخص در سـطح  500هـزار واحـد را به امری آسـان تبدیل کرده اسـت .با همـه این ها ،اما ،برای کسـانی که میخواهند سـبد سـهام خـود را تغییر
کارشناس بورس
دهنـد و یـا پـول بیشـتری وارد بـازار کننـد ،انتخـاب سـهم هـای جدیـد آسـان نیسـت .چـرا که منطق قیمتگذاری و ارزشـیابی سـهام درباره درصد بسـیار زیـادی از بازار به طور کلی نامعتبر شـده اسـت .در شـماره امروز در ادامـه مطلب  14دی مـاه ،به مرور
روش هـای تحلیـل و سـبدچینی در بـازار ایـن روزهـا مـی پردازیـم و سـهم هـای عرضـه اولیـه را بـه عنـوان یکی از مطمئن ترین سـهم های بازار در سـال جـاری (حتی بعد از رشـد اولیـه  50درصدی و بازشـدن صف های خرید) بررسـی میکنیم.

روش تحلیل و تمصیم گیری
در روزهای صعود هسام
ایـن روزهـا ،بـی شـک روش تحلیـل بنیادیـن بـرای سـبدچینی،
مخصوصـا بـا اهـداف کوتـاه و میـان مدت ،کم خاصیت شـده اسـت.
حداقـل ایـن اسـت کـه چیـدن همـه سـبد بر اسـاس تحلیـل صرفا
بنیادیـن ،نمـی توانـد تصمیـم پایداری باشـد .چـرا که بـازار با مبانی
دیگری در حال رشـد اسـت و چیدن سـبد بر اساس تحلیل بنیادین،
احسـاس عفـب ماندگـی از بـازار را در شـما تقویـت خواهـد کرد.
لـذا یـک کار منطقـی این اسـت که بخـش مطمئنی از سـبد دارایی
خـود را – مثلا  50تـا  70درصـد -در سـهم هـای دارای پشـتوانه
بنیادیـن سـرمایه گـذاری کنیـد و مابقـی را در همراهـی بـا بـازار به
سـهم هـای دارای تقاضـای قـوی اختصـاص دهید.
البتـه ،روش تحلیـل تکنیـکال هـم ،شـاید ایـن روزها خیلـی به کار
نیایـد و پیـام های درسـتی برای شـما مخابره نکنـد .برخی معتقدند
در بـازار پرهیجـان و پرنوسـان و البتـه مجموعـا صعودی ایـن روزها،
فیلترنویسـی و همراهـی بـا جهـت نقدینگـی بهتریـن بازدهـی ها را
مـی دهـد .البتـه ایـن گونه روش هـا نیاز به صـرف زمان زیـاد ،دقت
بـاال و آمـوزش کافـی دارد .بـه گونـه ای که ممکن اسـت هزینه زمان
و آمـوزش بخـش زیـادی از سـود شـما را خنثـی کنـد .ضمـن اینکه
هیـچ روشـی ،نمـی توانـد شـما را از ریسـک هـای بـاالی بـازار ایـن
روزهـا در امـان بدارد.

چند اصل ساده در ابزار صعودی

در شـماره  14دی ماه ،چند اصل سـاده در خصوص نحوه سبدچینی
در بـازار ایـن روزهـا را بررسـی کردیم .از جمله گفتیم که یک «سـبد
متنوع» از  3گروه سـهام تشـکیل دهید :سـهم های بنیادین ،سـهم
هـای دارای پتانسـیل افزایش سـرمایه و سـهم های مورداقبـال بازار.
اصـول دیگـر ایـن بود که فارغ از هر نوع تحلیل مورداسـتفاده ،سـهم

موردنظـر خـود را «مدتی تحت نظر بگیریـد» و «بازی بازیگران آن را
بشناسـید» .وقتی نقدینگی همه کاره بازار اسـت ،باید بازی بازیگران
و نقدینگـی را خـوب شـناخت .نهایتـا با لحاظ «اصل نقدشـوندگی»،
سـبد خود را تکمیل کنید.

نوسان گیری در ابزار صعودی؟ چرا؟!

بـه مـوارد فـوق ایـن قاعده را هم اضافـه کنید که «در بـازار صعودی،
نوسـان گیری سـود بیشـتری نمی دهد» .وقتی بازار صعودی اسـت،
معامالت پرتعداد و نوسـان گیری (بر هر مبنایی که باشـد؛ از تحلیل
تکنیـکال تـا فیلترنویسـی و هـوش مصنوعـی) ممکن اسـت بازدهی
شـما را از متوسـط بـازار هـم پاییـن تر بیـاورد .بلکه همراهی بـا بازار
و سـهم هایـی کـه خریـد کرده اید ،نهایتا شـما را بـه بازدهی بهتری
می رسـاند .بازار به طور کلی صعودی اسـت اما برخی روزها نوسـان
هـای سـنگین از منفـی  5بـه مثبـت  5و برعکـس هـم دارد .طمـع
اسـتفاده از ایـن نوسـان هـای  10درصـدی ،ممکـن اسـت شـما را
بـه راحتـی دچـار زیـان هـای  10درصـدی کند .لـذا وقتی بـازار بی
دردسـر صعـودی اسـت بـا آن همراهـی کنید و روی سـهم هایی که
بـا هر روشـی مناسـب تشـخیص داده ایـد برای بازه هـای چند هفته
ای پایبنـد بمانید.

ابزی شیرین عرضه اولیه ها

یکـی از گـروه هایـی کـه ایـن روزهـا مـی توانـد یـک بخش از سـبد
شـما را تشـکیل دهـد ،سـهم هـای عرضـه اولیه اسـت .البتـه واضح
اسـت کـه در روزهـای بعـد از عرضـه اولیـه ،شـما بـه راحتـی نمـی
توانیـد تعـداد دارایـی خـود از این سـهم ها را افزایـش دهید .اما نکته
جالـب بـازار سـال  98ایـن اسـت کـه عرضـه اولیـه ها ،حتـی بعد از
نوسـان  50درصـدی و بازشـدن صـف هـای خرید هـم ،دوبـاره وارد
فـاز صعـوی قـوی می شـوند .لـذا فرصت ورود به سـهم هـای عرضه
اولیه وجـود دارد.

تاریخ عرضه اولیه

قیمت عرضه اولیه

قیمت  23بهمن

بازدهی

تاصیکو

 9اردیبهشت

220

463

110.5

زشریف

 31اردیبهشت

420

1570

273.8

دکپسول

 5خرداد

570

2553

347.9

جم پیلن

 27خرداد

2250

3507

55.9

سیمرغ

 2تیر

510

1776

248.2

درهآور

 12تیر

315

4307

1267.3

نوری

 22تیر

3125

6042

93.3

هجرت

 19مرداد

1850

3384

82.9

فسازان

 28مرداد

840

1734

106.4

رنیک

 13شهریور

790

3263

313.0

بجهرم

 3مهر

199

326

63.8

کویر

 17مهر

625

3282

425.1

دتوزیع

 21مهر

2300

4045

75.9

وآوا

 1آبان

216

1258

482.4

فروی

 8بهمن

1400

2171

55.1

کلر

 16بهمن

2950

3585

21.5

جـدول سـهام دارویـی نشـان مـی دهد ،سـهم دارویی درهـآور ،بعـد از عرضه اولیـه بیش از
 1200درصـد بازدهی داده اسـت

کارانمه ابزدهی عرضه اولیه های سال 98

چنـان کـه جـدول نشـان می دهـد ،سـهم دارویی درهـآور ،بعد
از عرضـه اولیـه بیـش از  1200درصـد بازدهـی داده اسـت .بعـد
از ایـن سـهم ،نمادهـای وآوا و کویـر کـه اخیـرا عرضـه شـدند نیز
بازدهـی هـای فـوق العـاده ثبت کردند .این سـهم ها حتـی بعد از
بازشـدن صـف خریـد ،بعد از چند روز اصالح مختصـر دوباره مورد
اقبـال قـرار گرفتنـد و قویـا رشـد کردنـد .برخـی انتظـار دارند که
در صـورت مانـدگاری جـو خرید و فشـار نقدینگـی در بازار ،عرضه
اولیـه هـای جدیـد ،هم مسـیر مشـابهی را طی کننـد .مثال فروی
جـا پـای کویـر بگـذارد و ومهـان جـای پـای وآوا .البتـه باید طبق
قواعـد فـوق ،وضعیـت سـهم ها ،حجم سـهام شـناور ،بازیگران هر
سـهم و جـو عمومـی بـازار هـم موردتحلیل و بررسـی قـرار گیرد.
ایـن سـهم هـا گاهی پـروژه می شـوند و بـر این اسـاس نقدینگی
زیـادی بـه سـمت آن هـا سـرازیر مـی شـود .البتـه ایـن شـرایط
پرریسـک هـم هسـت .مثلا سـهم وآوا بعد از رشـد بیـش از 500
درصـدی حـدود یـک هفتـه تمـام در مسـیر نزولـی قـرار گرفـت
و بیـش از  20درصـد نسـبت بـه قلـه خـود افـت کـرد و فرصـت
فروش هـم نداد!

سخن آخر؛ ابز هم تنوع و سبدچیین مطمنئ

البتـه واضـح اسـت کـه بایـد بخـش کوچکـی از دارایی خـود را به
ایـن بخـش از سـهام اختصـاص دهیـد .در واقـع بعـد از اختصاص
بخـش مطمئنـی از دارایـی خـود به سـهام هـای دارای پشـتوانه و
نقدشـونده و حمایـت شـونده ،جهـت همراهـی بـا بازار مـی توانید
بخشـی از دارایـی –  10تـا  20درصـد -به این سـهم های پرتقاضا
و پراقبـال اختصـاص دهیـد .درصدهـای پیشـنهادی مـا ،یـک بازه
کلی اسـت اما شـما می توانید با توجه به روحیه و سـطح ریسـک
پذیـری خـود ،میـزان اختصـاص پـول بـه سـهم های پرریسـک را
تغییر دهید.

کد بورسی من کجاست؟!
چگونه کد معامالتی آنالین را به راحتی دریافت کنیم؟
همـه کسـانی کـه قصد
سـرمایه گـذاری در
راحله شعبانی
بـورس را دارنـد در
نویسنده
گام اول بایـد از یـک
کارگـزاری کـد بورسـی دریافـت کننـد .کـد بورسـی
بـا نـام کـد سـهامداری نیـز شـناخته میشـود .کسـی
کـه دارای کدبورسـی اسـت میتوانـد از طریـق نـرم
افـزار معاملات آنالیـن کـه کارگـزاری در اختیـار وی
میگـذارد نسـبت بـه خرید و فروش سـهام اقـدام کند.

آیا کد بوریس واقعا الزم است؟

بلـه ،وجـود کـد بورسـی یکـی از الزامات برای سـرمایه
گـذاری در بـورس و خریـد اوراق بهادار از بازار سـرمایه
اسـت .شـاید شـما تصـور کنیـد چـون خریـد و فروش
اوراق بهـادار بـه صـورت آنالیـن انجـام میشـود و
کارگـزار دخالـت مسـتقیمی در آن نـدارد ،نیـازی هـم
بـه کـد بورسـی نیسـت ولـی در هر حـال ایـن کارگزار
اسـت کـه واسـطه بیـن شـما و بـازار سـرمایه اسـت و
داشـتن یک کد بورسـی به منزله داشـتن یک حسـاب
معامالتـی نـزد کارگـزار نیز هسـت.

مسئول صدور کد بوریس کیست؟

کارگزاریهـای بـورس اوراق بهـادار تهـران ،مسـئول
صـدور کـد بورسـی و ارائـه خدمـات خریـد و فـروش
سـهام و اوراق بهـادار هسـتند .نزدیـک  100شـرکت
کارگـزاری در حـال حاضـر در ایـران فعـال اسـت ولی
فقـط تعـداد کمـی از آن هـا خدمـات مفیـد ،قابـل
توجـه و مناسـبی ارائـه میدهنـد .مفید بـودن خدمات
کارگـزاری یعنـی اینکـه کارگـزار حتـی به مشـتریانی
کـه سـرمایه کمـی بـرای معاملـه در بـورس دارنـد
احتـرام بگـذارد و خدمات مناسـبی ارائـه دهد ،کارگزار
نرم افزار به روز داشـته باشـد ،اعتبار معامالتی و حتی
تخفیـف اختصـاص دهد.

ساختار کد بوریس چگونه است؟

کـد بورسـی از لحـاظ سـاختار یـک شناسـه واحـد

اسـت کـه از تعـدادی حـرف و عدد تشـکیل میشـود.
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در سـامانه اطالعاتـی
بـورس به وسـیله این کد شناسـایی میشـود ،بنابراین
ایـن کـد چنـد رقمـی شـبیه کـد ملـی اسـت و هـر
شـخص فقـط میتوانـد یک کد بورسـی داشـته باشـد.
کـد معامالتـی اشـخاص حقیقـی بـه صـورت حـروف
ابتدایـی نـام خانوادگـی وی و عـدد درکنـار آن تعریف
میشـود .بـرای مثـال برای شـخصی بـا نـام خانوادگی
«بهرامـی» کـدی شـبیه بـه « بهـر »04548یـا
« بهـر  »12322خواهـد بـود .البته به تازگی مشـاهده
شـده در کدبورسـیهای جدیـد ،حـروف ابتـدای نـام
خانوادگـی وجـود ندارد.

صدور کد بوریس (کد هسامداری) چگونه
انجام یمشود؟

فراینـد افتتـاح حسـاب و صدور کد بورسـی در بیشـتر
کارگزاریهـا فقـط از طریـق شـعب کارگـزاری در
شـهرهای مختلـف انجـام میشـود .ولـی برخـی از
کارگزاریهـا خدماتـی را فراهـم کردهانـد که اشـخاص
میتواننـد بـه صـورت غیـر حضـوری نیـز کد بورسـی
دریافـت کنند.

مدارک الزم برای دریافت کد بوریس
(اشخاص حقییق)

اصـل و تصویـر شناسـنامه از صفحـه اول و صفحـه
تو ضیحا ت
اصل و تصویر رو و پشت کارت ملی
شماره حساب بانکی و شماره شبای آن
تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی
آخریـن مـدرک تحصیلـی (بـرای دسترسـی بـه
معاملات آنالیـن دارا بـودن حداقـل دیپلم و  18سـال
الزم اسـت)
تکمیل فرم درخواست کد معامالت آنالین
مـدارک الزم بـرای دریافـت کـد بورسـی (اشـخاص
حقو قی )
تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس

تصویر روزنامه رسمی
آگهی کلیه تغییرات
تصویر اساسنامه
کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره
تکمیل فرم تعهدنامه
تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی
نـام کاربـری و پسـورد معاملات برخط یـا آنالین پس
از اخـذ کـد بورسـی بـا ایمیـل و پیامـک بـرای شـما
ارسـال میشـود .بـا ایـن نـام کاربـری فـرد مجـاز بـه
انجـام معاملات بـه صورت مسـتقیم و آنالیـن خواهد
بـود و نیـاز بـه ثبت سـفارش حضوری نخواهد داشـت.

تفاوت کد بوریس و کد آنالین چیست؟

در واقـع هیـچ تفاوتـی وجـود نـدارد ،منظـور از کـد
آنالیـن ،کـد بورسـی آنالین اسـت که شـخص بـا دارا
بـودن آن بـه صـورت مسـتقیم بـه سـامانه معاملات
آنالیـن وارد میشـود و میتوانـد سفارشـات خریـد
و فـروش اوراق بهـادار را بصـورت مسـتقیم ارسـال
کنـد .بـه دلیـل اینکـه برخـی از افـراد دارای مـدرک
دیپلـم نیسـتند ،فقـط کـد بورسـی بـرای آن هـا
صـادر میشـود و فقـط میتواننـد بصـورت تلفنـی یـا
حضـوری سـفارش خودشـان را به کارگـزار بدهند .به
کـد بورسـی ،کدسـهامداری و کدمعامالتـی نیـز گفته
میشـود .بنابرایـن تصـور نکنیـد ایـن اصطالحـات
مربـوط بـه یـک کـد دیگـر اسـت.اما اشـتباهی کـه
برخـی مرتکـب میشـوند ایـن اسـت کـه تصـور
میکننـد کـد اقتصـادی ،همان کدبورسـی اسـت .کد
اقتصـادی ربطـی بـه بورس نـدارد .هر شـرکت نیاز به
یـک کـد اقتصادی دارد .این کد برای مشـخص شـدن
عملکـرد یـک شـرکت (خرید – فـروش – خدمات) در
قراردادهـا و فاکتورهـا ارائـه میشـود .اخـذ ایـن کـد
بـرای شـرکتها اجبـاری اسـت.

تفاوت کدبوریس اب انم کاربری و رمز عبور

بعـد از تکمیـل مشـخصات نـزد کارگزاری ،بـرای افراد
کدبورسـی صـادر میشـود (لینـک روش صـدور در

آخریـن همیـن مطلب اسـت) .بعد از اینکه کدبورسـی
صـادر شـد و کارگـزاری یـک حسـاب برای شـما ایجاد
کـرد ،مشـخصات ورود بـه سـایت معامالت برای شـما
پیامـک یـا ایمیـل میشـود .ایـن مشـخصات ورود ،کد
بورسـی شـما نیسـت و صرفـا یـک نـام کاربـری و رمز
عبـور اسـت تـا بتوانیـد از طریـق سیسـتم معامالتـی
کارگـزار ،اقـدام بـه خریـد و فـروش سـهام کنیـد.
بنابرایـن کدبورسـی را بـا ایـن مشـخصات اشـتباه
نگیریـد .در واقـع بـرای معاملات آنالیـن ،کدبورسـی
شـما را که شـامل چند حرف و چندعدد اسـت نیازی
نیسـت در جـای خاصـی وارد کنیـد.

آیا برای صندوق رسمایهگذاری کد
بوریس الزم است؟

بسـتگی دارد بخواهیـد چـه صندوقـی را خریـداری
کنیـد .دو نـوع کلی صنـدوق وجـود دارد :صندوقهای
سـرمایهگذاری مشـترک :نیـازی بـه کـد بورسـی
ندارنـد و واحدهـای آنهـا بـه صـورت غیرحضـوری یـا
حضـوری صـادر میشـود .حداقل مبلغ سـرمایهگذاری
در ایـن صندوقهـا و هزینـه ابطـال ،معمـوال باالتـر از
صندوقهـای  ETFاسـت.
صندوقهـای قابـل معاملـه در بـورس یـا :ETF
ایـن صندوقهـا را میتـوان ماننـد سـهام خریـداری
کـرد و در زمـان دلخـواه بـه فـروش رسـاند.
واحدهـای  ETFهـا معموال قیمت پایینـی دارند (مثال
 1000تومـان تـا حـدود  10هزارتومـان) .بـه همیـن
دلیـل میتوانیـد بـا سـرمایههای خیلـی کـم نیـز ایـن
صندوقهـا را خریـداری کنیـد .قوانیـن معاملات ایـن
صندوقها تقریبا مشـابه سـهام اسـت ولی تفاوتهایی
نیـز وجـود دارد .مثلا کارمزد معامالت ایـن صندوقها
بسـیار کمتـر از سـهام اسـت .کدبورسـی صرفـا بـرای
خریـد سـهام نیسـت و میتوانیـد بـا کدبورسـی،
صندوقهـای سـرمایهگذاری بـا درآمـد ثابـت یا سـایر
صندوقهـا را خریـداری کنیـد .بـا خریـد صندوقهای
سـرمایهگذاری ،بـه طـور غیرمسـتقیم در بـورس
سـرمایهگذاری میکنیـد .بـه عبارت دیگـر ،صندوقها

سـرمایه شـما را در بـورس مدیریـت میکننـد.

آیا کارگزاریها کد بوریس را رایگان صادر
یمکنند؟

بلـه ،کارگزاریهـا بـرای صدور کـد بورسـی هزینهای
از شـما اخـذ نمیکننـد .درآمـد کارگزاریهـا از
میـزان کارمـزدی اسـت که بابـت هر معاملـه دریافت
میکننـد .درصـد ایـن کارمـزد معمـوال ناچیز اسـت و
میـزان آن در اوراق بهـادار مختلـف متفـاوت اسـت.
مثلا کارمـزد خریـد سـهام ( جمع کارمـزد کارگزاری
 +کارمـزد سـازمان بـورس و نهادهـای مرتبط) حدودا
نیـم درصـد ( 0.5درصـد) اسـت .امـا بـرای فـروش
سـهام نیـم درصـد مالیـات نیـز اخـذ میشـود و جمع
کارمـزد و مالیـات فـروش بـه حـدود یـک درصـد
میرسـد.
در حـال حاضـر نـرخ کارمـزد معاملات به صـورت زیر
است:
بطور مثال:
اگـر شـما بـه انـدازه  10میلیـون تومان سـهام بخرید،
جمعـا حـدود  47هـزار تومـان کارمـزد پرداخـت
میکنیـد .اگـر شـما بـه انـدازه  10میلیـون تومـان
سـهام بفروشـید ،جمعا حـدود  98هزار تومـان کارمزد
و مالیـات پرداخـت میکنیـد .بنابرایـن هزینـه فـروش
سـهام بیشـتر اسـت زیـرا در فروش سـهام ،نیـم درصد
مالیـات میپردازیـد.

آیا اب دریافت کد بوریس ،حمتا ابید فوری یا
ات زمان خایص معاملهای انجام دهم؟

خیـر ،دریافـت کـد بورسـی هیـچ تعهـدی بـرای شـما
ایجـاد نمیکنـد و اجبـاری در انجـام معاملـه نیسـت.
حتـی میتوانیـد چندسـال پس از دریافت کد بورسـی
هیـچ معاملـهای نداشـته باشـید .دریافـت کدبورسـی
هیـچ مسـئولیتی برای شـما ایجـاد نمیکنـد .برخی از
افـراد کـه ریسـکپذیری کمـی دارنـد پـس از دریافت
کـد معامالتـی ،صرفـا بـه خرید سـهام در عرضـه اولیه
میپردازنـد.

