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فصـل چهارم

عمـق بـازار

عمق بازار ،قیمت و تعداد بهترین سفارشهای خریدوفروش را به صورت لحظهای نشان میدهد.

عمـق بـازار تنها برای نمادهای بازار سـهام مفید خواهد بود .برای مشـاهده این پنجره دسـتور
« » Depth of Marketرا از منوی راست کلیک در پنجره دیدهبان بازار ( )Market Watchانتخاب
کنید.
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پنجره عمق بازار دارای اجزای زیر است:

مدیریت درخواستها ((Managing Requests

قسـمت باالی پنجره حاوی دستوراتی برای مدیریت درخواستهای معامالتی (از انواع Buy Limit

و  Sell Limitو  Buy Stopو  )Sell Stopاست .اگر سفارشی وجود داشته باشد ،دکمههای زیر فعال
میشوند:
  :Cancel Buyلغو تمامیسفارشهای خرید
  :Cancel Allلغو تمامیسفارشها
  :Cancel Sellلغو تمامیسفارشهای فروش

درخواستهای معامالتی

بخـش اصلـی پنجره ،ردیفهای بهترین سـفارشهای خریـد یا فروش (سـطرهای عرضه و تقاضا)
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اسـت .بهترین پیشـنهادات خرید (تقاضا) آبیرنگ و بهترین پیشـنهادات فروش (عرضه) قرمزرنگ
هستند.
  :Buyاین فیلد حاوی تعداد سهامیاسـت که شـما سـفارش خرید را وارد کردهاید .برای مثال در
شکل ،در این ستون سفارش خرید  400عدد سهام در قیمت  3169ریال وارد شده است.
  :Bidستون حجم سفارشهای خرید (تقاضا)
  :Priceستون قیمت
  :Askستون حجم سفارشهای فروش (عرضه)
  :Sellاین فیلد حاوی تعداد سهامیاست که شما برای آن سفارش فروش وارد کرده اید.

معاملـه

دستوراتی برای ارسال سفارشهای خرید یا فروش در پایین این پنجره قابل مرور است:
  :Sellفروش؛ ارسال سفارش فروش در حجم انتخابی در بهترین قیمتهای موجود
  :Volumeحجم معامله
  :Buyخرید؛ ارسال سفارش فروش در حجم انتخابی در بهترین قیمتهای موجود
  :Closeبسـتن؛ اگر موقعیت بازی برای اوراق بهادار انتخاب شـده وجود داشـته باشد این دکمه
نمایش داده میشود که به معنای بستن موقعیت است.
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 .4-1معامله در پنجره عمق بازار

انجـام معاملـه از طریـق پنجره «عمق بازار» مشـابه ارسـال سـفارش از قسـمتهای دیگـر نرمافزار
«مفیدتریدر »5است .در حال حاضر دو نوع عملیات معامالتی در سیستم وجود دارد:
 ارسال مستقیم :خرید/فروش یک ابزار مالی در قیمتهای جاری بازار
 قراردادن سـفارشهای شـرطی)Pending orders( :؛ در این حالت سـفارش خریدوفروش را در
قیمتهایی که در حال حاضر بازار در آن قرار ندارد ،به سیستم ارسال میکنید.

 .4-1-1ارسال مستقیم یا عملیات بازار

با استفاده از این امکان میتوانید در بهترین قیمت پیشنهادی بازار ،خرید یا فروش کنید .دو راه برای
انجام عملیات بازار وجود دارد:
 از پنجره عمق بازار :از روی نماد مورد نظر ،مقدار را مشخص کرده و سفارش را ارسال کنید.
 پنجـره دیدهبـان بـازار ( :(Market Watchروی نمـاد مـورد نظـر راسـت کلیـک کـرده و گزینـه
« » New Orderرا انتخاب کنید یا کلید  F9را کلیک کنید.

قرار دادن سفارش

روی گزینه « » New Orderکلیک کنید و پارامترهای فعلی سفارش را وارد کنید:
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در این پنجره پارامترهای زیر وجود دارد:
  :Symbolنام نماد
  :Typeنوع معامله درخواسـتی؛ گزینه «( »Exchange Executionکه ما آن را به اصطالح ارسال
مسـتقیم سـفارش مینامیم) برای انجام معامله در قیمت مظنه بازار اسـت .در صورت انتخاب
سفارشهای شرطی ( )Pending Orderپارامترهای این پنجره به طور کلی تغییر خواهد کرد که
در قسمت  4-1-2به آن پرداخته خواهد شد.
  :Volumeحجم مورد نظر درخواستی برای انجام معامله.
  :Commentتوضیحـات؛ بـرای هر سـفارش میتوانید توضیحات مربوط بـه آن را وارد کنید .این
توضیحات بعدها قابل ویرایش نیست.
شما میتوانید فهرست دستورات اجرا شده را در سربرگ تاریخچه ( )Historyدر جعبه ابزار مشاهده

کنید.
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 .4-1-2سفارشهای شرطی یا درخواست معامله

ایجاد یک سفارش شرطی ( ،)Pending orderخرید یا فروش یک ابزار مالی در قیمت از پیش تعیین
شـده آن اسـت که در حال حاضر بازار در این قیمت قرار ندارد .این سـفارش یا به طور مسـتقیم در
پنجـره عمق بازار قرار میگیـرد ( )Limit orderیا برای اجرا در سیسـتم مفیدتریدر 5منتظر میماند.
))Stop or stop-limit
این مثالی از قرار دادن سفارش محدود خرید است:

قرار دادن سفارش ((Place an Order

برای ایجاد سـفارش شـرطی ،روی آیکون « » New Orderدر منوی کلیک راسـت نماد ،در پنجره
دیدهبـان بـازار ( )Market Watchکلیک کنید .یا کلید  F9را فشـار دهید .این کار را با راسـت کلیک
روی نمودار و انتخاب گزینه ارسال سفارش نیز میتوانید انجام دهید.
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این پارامترها در این پنجره وجود دارد:
  :Symbolنام نماد مورد معامله
  :Typeنوع انجام؛ این فیلد باید روی گزینه سفارش شرطی ( )Pending orderباشد .در صورت
تغییر ،کل فیلدهای این پنجره تغییر میکند( .توضیح آن در بخش  4-1-1ذکر شده است).
  :Order typeانواع سفارشهای شرطی مثل Limit, Stop, Stop Limit
  :Volumeحجم معامله
  :Priceقیمت یک سفارش
  :Stop Lossنقطه توقف ضرر ،این بخش به این مفهوم اسـت که بعد از انجام خرید اگر سـهام
خریداری شـده منفی شـد ،برای خرید مورد نظر تا قیمت مشـخصی ضرر را متحمل شده و در
نقطه توقف ضرر سـهام فروخته شـود .اگر مقدار صفر در این قسـمت وارد شـود ،توقف ضرر
منظور نخواهد شد.
  :Take Profitنقطه برداشت سود ،این بخش به این مفهوم است که بعد از انجام خرید اگر سهام
خریداری شـده مثبت شـد ،برای خرید مورد نظر تا قیمت مشخصی سـود را برداشت کرده و در
نقطه برداشـت سود سهام فروخته شـود .اگر مقدار صفر در این قسمت وارد شود ،برداشت سود
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منظور نخواهد شد
 :Expirationشرط انقضای سفارش
  :(Good Till Canceled( GTCدر این حالت سفارش در سامانه باقی میماند تا وقتی که
به طور معمول لغو شود( .معتبر تا لغو)
  :Todayایـن سـفارش تنها در طـول روز معامالتی جاری فعال خواهد بود ( .سـفارش
روز)
  :Specifiedاین سـفارش تا تاریخ وارد شـده معتبر خواهد بود( .معتبر تا تاریخ) در این
حالت فیلد تاریخ فعال میشود که باید تاریخ را در حالت میالدی وارد کنید.
  :Expiration Dateتاریخ انقضای سفارش

انجام سفارش ((Order Execution

همانطور که در تصویر مشـاهده میکنید ،سـفارش جدید در سـطر سـوم جدول نمایش داده شـده
اسـت .حجم سـفارش خرید در این جدول « 900عدد سـهم» است که در سـتون خرید ( )Buyدرج
شده است.
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سفارشهای توقفی و توقفی محدود ((Stop and Stop Limit Orders

سـفارشهای توقفی و توقفی محدود (مثل خرید توقفی ( ، )Buy Stopفروش توقفی (،)Sell Stop
خریـد توقفی محـدود ( )Buy Stop Limitو فروش توقفی محدود ( ) )Sell Stop Limitمسـتقیم ًا به
سـامانه معامالتی بورس ارسـال نمیشوند .این سفارشها در سیسـتم مفیدتریدر 5باقی میمانند تا
شرایط الزم برای سفارش فراهم شود.

وقتی شـرط فروش یا خرید توقفی برآورده شـود ،سـفارش شـرطی به شـکل عملیات بازار (یا ارسال
سفارش در قیمت بازار) عمل میکند( .مشابه صفحه پیشین) لذا سفارش در جدول عرضه و تقاضا
برای تمامیمشارکت کنندگان در بازار قابل مشاهده خواهد بود.
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