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 .8-1اصول عمومی

قبل از مطالعه کارکرد معامله در سامانه مشتری «مفیدتریدر ،»5باید سه مفهوم اساسی را مرور کنیم:
سفارش ،معامله و موقعیت.
 سـفارش ( :(Orderسـفارش ،درخواسـت مشـتری به کارگزار برای خرید یا فروش اوراق بهادار
است .دو نوع اصلی سفارش وجود دارند :سفارش در قیمت بازار ( )Marketیا سفارش شرطی
) . )Pendingدر کنـار آنهـا ،دو نوع سـفارش تخصصـی نیز وجود دارد که عبارتند از :سـفارش
برداشت سود ( )Take Profitو توقف ضرر (.)Stop Loss
 معاملـه ( :(Dealمعامله به معنای رد و بدل شـدن پول برای خرید و فروش اوراق بهادار اسـت.
خرید ،انجام شدن معامله در قیمت تقاضا ( )Bidو فروش ،انجام معامله در قیمت عرضه ()Ask
اسـت .معامله میتواند در نتیجه ارسال سفارش در قیمتهای بازار ( )Marketیا برقراری شرط
سـفارش شرطی ( )Pendingباشد .الزم به ذکر است که در برخی موارد انجام سفارش میتواند
منجر به معامالت متعددی شود.
 موقعیت ( :(Positionموقعیت ،یک تعهد معامالتی برای اوراق بهاداری است که برآن مالکیت
دارید یا بدهکار هسـتید .موقعیت خرید ( ،)Longاوراق بهادار خریداری شـدهای اسـت که به
انتظـار افزایـش قیمت ،آن را تملک کردهایـم .موقعیت فروش ( ،)Shortتعهدی اسـت که برای
عرضـه اوراق بهـاداری که به انتظار افت قیمت آن را فروختهایم( .از آن جایی که در بازار سـهام
ایران ،فروش اوراقی که در مالکیت فرد نیسـت امکان پذیر نیسـت ،عم ً
ال موقعیت فروش وجود
ندارد).

رویه عمومیانجام معامالت

از «مفیدتریدر ،»5یک سـفارش به کارگزار برای اجرای معامله در پارامترهای تعریف شـده ،ارسـال
میشود .در سمت سرور ،صحت پارامترها بررسی میشود (وجود اعتبار در حساب ،صحت قیمتی
و محدودیتهای ناظر بازار و)...
سـفارشهایی که کنترلها روی آنها انجام شـده اسـت و پارامترهای آنان برای معامله صحت
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دارد ،برای انجام در سیستم معامالت منتظر میمانند .آنگاه سفارش میتواند:
 اجرا شود (یا توسط معاملهگر یا توسط حالتهای اتوماتیک سیستم «)»Automatic modes
 برحسب برقراری شرایط انقضا ،لغو شود.
 رد شـود( .برای مثال وقتی پول برای انجام سـفارشها در بازار کافی نباشد یا توسط معاملهگر رد
شود).
 توسط خود مشتری لغو شود.
اجرای سفارش خرید در قیمتهای بازار یا فعال شدن یک سفارش شرطی به انجام یک معامله
منتج میشود.

اگر هیچ موقعیتی برای یک نماد وجود نداشـته باشـد ،انجام معامله به باز شـدن یک موقعیت
منجر میشود .اگر یک موقعیت برای نماد وجود داشته باشد ،معامله منجر به افزایش یا کاهش حجم
موقعیت خواهد شد.

1ـ1ـ  .8انواع سفارشها

«مفیدتریدر »5آمادهسـازی درخواسـتهای مشـتری و کارگزار را برای ارسال به سیستم معامالت بر
عهـده دارد .اضافه بر این ،این نرمافـزار کنترل و مدیریت موقعیتهای باز را فراهم میکند .برای این
اهـداف ،انوع مختلف سـفارشهای معامالتی قابل اسـتفاده اسـت .در این نرمافـزار دو نوع اصلی
سفارش وجود دارد .سفارش لحظهای (یا سفارش در قیمت بازار « )»Market Exchangeیا سفارش
شرطی ( .)Pending Orderدر کنار این دو نوع سفارش ،توقف ضرر ( )Stop Lossو برداشت سود
) )Take Profitنیز موجود هستند.
سفارش در قیمت بازار ((Market Order

این سـفارش دسـتور به کارگزار برای خرید اوراق بهادار در قیمت مظنه بازار اسـت .در حال حاضر
براسـاس دستور العمل سازمان بورس ،سفارش مشتری مستقیم ًا در سامانه معامالت قرار میگیرد.
لذا در حالت فعلی ،اصطالح ًا سـفارش مسـتقیم ( )Exchangeبه جای سـفارش بـازار ()Market
استفاده میشود.

World Class Trading

Published: emofid.com

MofidTrader 5

Republished: Parssaham.com

206

راهنمـای مفیدتریـدر “MofidTrader 5” 5

سفارش شرطی ((Pending Order

سفارش شرطی ،اجازه مشتری به کارگزار است که خرید و فروش را در شرایط از پیش تعیین شدهای
انجام دهد .برای معامالت شرطی انواع زیر وجود دارد:
 خرید محدود ( :(Buy Limitسفارش برای خرید اوراق در قیمت عرضه که مساوی یا بهتر از آنچه
در سفارش تعیین شده است ،باشد .در این حالت ،سطح قیمت فعلی ،باالتر از قیمت سفارش
است .معموالً وقتی این سفارش گذاشته میشود که انتظار میرود قیمت تا سطح سفارش ،افت
کرده و پس از آن صعودی شود.
 خرید توقفی ( :(Buy Stopدستور ایجاد سفارش خرید در قیمت عرضه ،زمانی که قیمت بازار به
آنچه در سـفارش تعیین شده است ،برسد .در این حالت ،سطح قیمت فعلی ،پایینتر از قیمت
سـفارش اسـت .معموالً وقتی این سـفارش گذاشـته میشـود که انتظار میرود قیمت تا سطح
سفارش افزایش پیدا کرده و پس از آن نیز به صعود خود ادامه دهد.
 فروش محدود ( :(Sell Limitسـفارش برای فروش اوراق در قیمت تقاضا که مسـاوی یا بهتر از
آنچه در سـفارش تعیین شده است ،باشد .در این حالت ،سطح قیمت فعلی ،پایینتر از قیمت
سـفارش اسـت .معموالً وقتی این سـفارش گذاشـته میشـود که انتظار میرود قیمت تا سطح
سفارش باال آمده و پس از آن افت کند.
 فروش توقفی ( :(Sell Stopدسـتور ایجاد سـفارش برای فروش اوراق در قیمت تقاضا زمانی که
قیمت بازار به آنچه در سفارش تعیین شده است ،برسد .در این حالت ،سطح قیمت فعلی باالتر
از قیمت سـفارش اسـت .معموالً وقتی این سفارش گذاشـته میشود که انتظار میرود قیمت تا
سطح سفارش نزول کرده و پس از آن نیز به افت خود ادامه دهد.
 خرید توقفی محدود ( :(Buy Stop Limitاین سـفارش ترکیبی از دو نوع سـفارش خرید ذکر شده
اسـت .در این حالت به محض رسـیدن قیمت بازار به قیمت وارد شـده در سـفارش ،سـفارش
محدود در قیمت دیگری گذاشته میشود .در این حالت قیمت بازار ،پایین تر از قیمت سفارش
است.
 فروش توقفی محدود ( :(Sell Stop Limitاین سفارش ترکیبی از دو نوع سفارش فروش ذکر شده
اسـت .در این حالت به محض رسـیدن قیمت بازار به قیمت وارد شـده در سـفارش ،سـفارش
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محدود در قیمت دیگری گذاشـته میشـود .در این حالت قیمت بازار ،باالتر از قیمت سفارش
است.

وضعیت فعلی بازار

پیش بینی

قیمت جاری

قیمت سفارش

قیمتی که در آن سفارش شرطی قرار داده میشود.
افزایش انتظاری بازار

نزول انتظاری بازار

برداشت سود ((Take Profit

این آیتم برای این طراحی شده است که پس از دریافت سود مشخصی ،بعد از رسیدن قیمت بازار به
حد مورد نیاز ،سـهام خریده شـده فروش رود .اجرای این دسـتور به بسته شدن کامل موقعیت منجر
میشـود .این دسـتور همیشـه به یک موقعیت باز یا یک سفارش شـرطی ( )Pendingمتصل است.
تعریف نقاط توقفی ( )Stop Levelsدر سـفارش فـروش تنها برای نمادهایی معنیدار خواهد بود که
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امکان فروش استقراضی وجود داشته باشد .در بازار بورس تهران ،چنین امکانی فراهم نیست.
توقف ضرر ((Stop Loss

این سفارش برای حداقل کردن ضرر طراحی شده است ،وقتی که سهام وارد منطقه ضرر شده است.
اگر قیمت اوراق بهادار مورد نظر پس از نزول به این سـطح برسـد ،فروخته خواهد شد و موقعیت به
طور خودکار بسـته میشـود .در بازار بورس تهران ،امکان فروختن سهامیکه در مالکیت فرد نیست
وجود ندارد و امکان  short sellبه طور کلی امکانپذیر نیست .لذا نقطه توقف ضرر برای سفارشهای
فروش کاربردی ندارد.





سـطوح برداشـت سود و توقف ضرر برای یک موقعیت براسـاس آخرین سفارش آن موقعیت
قرار داده میشود .به بیان بهتر ،در هر سفارش جدید ،سفارشهای قبلی آن موقعیت ویرایش
میشوند.
برای خودکار سـازی حرکت سـفارش توقف ضرر براسـاس قیمت بـازار ،میتوانید از امکان
 Trailing Stopاسـتفاده کنید .فعالسـازی نقاط توقف ضرر و برداشـت سود ،منجر به بسته
شدن کامل موقعیت خواهد شد.

2ـ1ـ  .8وضعیت سفارشها

هر سفارش بعد از شکلگیری و ارسال به سرور «مفیدتریدر ،»5ممکن است دستخوش وضعیتهای
زیر شود:
 شـروع شـده )Started( :صحت سفارش بررسـی میشود ولی هنوز توسـط کارگزار تأیید نشده
است.
 قرار گرفته )Placed( :معاملهگر (کارگزار) سفارش را پذیرفته است.
 تا قسمتی انجام شده )Partial( :قسمتی از سفارش انجام شده است.
 انجام شده )Filled( :سفارش کام ً
ال انجام شده است.
 لغو شده )Canceled( :سفارش توسط مشتری لغو شده است.
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رد شده )Rejected( :سفارش از سوی معاملهگر (کارگزار) رد شده است.
منقضی شده )Expired( :سفارش منقضی شده است.

میتوانید وضعیت سـفارشهای خود را در سـربرگ تاریخچه ( )Historyو در فیلد وضعیت ()State
مشاهده کنید.
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2ـ  .8توقـف ضـرر متحـرک ((Trailing Stop
امـکان توقـف ضرر ( )Stop Lossبرای کاهش ضرر روی یک نماد ،وقتی که نماد در منطقه ضرر به
سـقوط خود ادامه میدهد طراحی شده اسـت .اما اگر روند صعودی شد ،نقطه توقف ضرر به نقطه
سر به سر منتقل میشود .برای خودکار کردن این فرآیند Trailing Stop ،یا نقطه توقف ضرر متحرک
طراحی شده است .این ابزار خصوص ًا وقتی کاربردی است که قیمت با قدرت ،امکان نوسان دارد یا
به هر دلیلی نیاز باشد تا بازار را به طور منظم پایش کرد.

 Trailing Stopهمیشـه بـه موقعیـت بـاز ( )Open positionیـا بـه سـفارش شـرطی
) )Pending orderمتصل اسـت و روی سـامانه مشـتری کار میکند و مثل نقطه توقف ضرر روی
سرور نیست .برای فراخوانی آن ،دستور « »Trailing Stopرا از منوی کلیک راست سربرگ معامالت
) )Tradeانتخاب کنید.

در پنجره ظاهر شده فاصله ریالی مورد نظر خود را بین سطح توقف ضرر و قیمت بازار انتخاب کنید.
اگر روی کلید « » Customکلیک کنید پنجره زیر باز میشود:
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3ـ  .8فعالیتهای معامالتی

در سـامانه مشـتری ،فعالیت معامالتی به شـکل گیری ،ارسال سـفارشها و مدیریت موقعیتها و
بستن آنها اطالق میشود .این سامانه امکانات متعددی را برای مدیریت معامالت فراهم میکند.
 باز کردن و بستن موقعیتها
 ویرایش موقعیتها
 قراردادن سفارش شرطی
 مدیریت و حذف سفارشهای شرطی

1ـ3ـ  .8باز کردن و بستن موقعیتهـا

باز کردن یک موقعیت ( ،)Positionخرید و فروش مقدار مشخصی از سهام (یا اوراق بهادار) است
که توسـط سـفارشها در قیمت بازار ( )Market orderیا سـفارشهای شـرطی ()Pending order
انجام میشود.
پس از آن ،برای کسب سود ،الزم است تا موقعیت را ببندید .برای بستن موقعیت ،یک معامله
دیگر ،باید انجام پذیرد .برای مثال اگر معامله اول شما خرید بوده است ،برای بستن موقعیت باید به
همان میزان فروش را انجام دهید.

راههای مختلفی برای ایجاد یک سفارش وجود دارد:


در پنجره دیدهبان بازار ( )Market Watchنماد مورد نظر را انتخاب کرده و از منوی کلیک



کلید  F9را فشـار دهید .ارسـال سـفارش برای نمادی که نمودار آن فعال اسـت فراخوانی



راست دستور سفارش جدید (  )New Orderرا ارسال کنید.

میشود.

دستور سفارش جدید ( ) New orderرا از منوی ابزارها ( )Toolsدر نوار ابزار استاندارد
) )Standardاجرا کنید.

بعد از اجرای یکی از دستورات فوق ،پنجره ارسال سفارش در حالت موردنظر و روی نماد مد
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نظر فراخوانی میشـود .برای کسـب اطالعات بیشـتر به حالت انجام مستقیم سفارش (Exchange

 )Executionمراجعه کنید.




برای ویرایش قیمتها و یا سطوح برداشت سود یا توقف ضرر ،میتوانید از سربرگ معامالت
) )Tradeروی سـفارش مورد نظر راسـت کلیک کـرده گزینه ویرایـش ()Modify or Delete
را انتخـاب کنیـد .بـرای لغـو معاملـه از پنجره بـاز شـده روی گزینـه « »Deleteکلیک کنید.
سفارشهای انجام شده در سربرگ تاریخچه ( )Historyقرار میگیرند.
نمودار عرضه و تقاضا ( )Tick chartمیتواند در هر پنجره ارسال سفارش قرار داده شود .برای
نمایش آن روی نقاط خالی پنجره ارسال سفارش ،دابل کلیک کنید.

 .8-3-1-1روش انجام مستقیم

در حالـت انجـام مسـتقیم ( ،)Exchangeسـفارشها بعد از کنترلهای الزم ،مسـتقیم ًا به سیسـتم
معامالت ارسال میشود.
بازکردن یک موقعیت ((Position Opening

بـرای بـاز کردن موقعیت در این حالـت ،ابزار مالی دلخواه خود را از فیلد نمـاد ( )Symbolدر پنجره
ارسال سفارش انتخاب کنید .در فیلد «نوع» ( )Typeگزینه انجام مستقیم ()Exchange Execution
را انتخاب کنید.
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در این پنجره پارامترهای زیر قابل تنظیم است:
  :Volumeحجم درخواستی برای سفارش
 ( :Fill policyرویه تکمیل سفارش) به معنای اجازه کاربر به تکمیل قسمتی از سفارش میباشد.
اگر این فیلد فعال نبود ،انتخاب از سمت سرور محدود شده است.
  :Commentمتن اختیاری توضیحات برای سـفارش به میزان حداکثر  31کاراکتر را میتوانید در
اینجا وارد کنید.
کلیک روی گزینه خرید یا فروش در این پنجره به منزله ایجاد سفارش به کارگزار برای معامله است.

برای اطالعات بیشـتر برای انجام معامله در حالت انجام مسـتقیم بـه صفحه عمق بازار ،معامله
) )Depth of Market — Tradingمراجعه کنید.
( Position Closingبستن موقعیت)

برای بستن کامل موقعیت ،روی گزینه «بستن موقعیت» ( ) Close Positionاز منوی کلیک راست
در سربرگ «معامله» ( )Tradeکلیک کنید .پنجره بستن موقعیت باز میشود .این پنجره مشابه پنجره
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باز کردن موقعیت است با این تفاوت که دکمه زیر نمایش داده میشود:

215

بعد از کلیک روی این دکمه ،موقعیت به طور کلی بسته میشود.

2ـ3ـ .8ویرایش موقعیتها

اصالح یک موقعیت به معنای ویرایش تغییر نقاط «برداشـت سـود» ( )Take Profitیا «توقف ضرر»
) )Stop Lossآن است.

چند راه برای انجام این کار وجود دارد:
 اگر موقعیت باز برای سـهامیوجود داشـت و سـفارش جدیدی برای همان سـهام تنظیم شـد،




سطوح توقف ضرر و برداشت سود جایگزین آن سفارش جدید میشوند( .یعنی سفارش جدید
در قالب نقاط توقف ضرر و برداشت سود برای موقعیت باز قبلی دیده میشود).
سطوح توقف ضرر یا برداشت سود با ویرایش یک موقعیت ،میتوانند تغییر کنند.
سـطح توقف ضرر یا برداشت سـود میتواند در نمودار با کلیک و درگ ویرایش شود( .کافیست
این خطوط روی نمودار را با ماوس جا به جا کنید).

ویرایش موقعیت

در جعبه ابزار ( )Toolboxاز سربرگ معامله ( ،)Tradeگزینه ویرایش یا حذف ( ) Modify or deleteرا
انتخاب کنید ،پنجره زیر نمایش داده میشود:
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به طور مستقیم اعداد برداشت سود یا توقف ضرر را در این پنجره تغییر دهید.




اگـر روی ایـن پنجره دوبـار کلیک کنید ،نمـودار عرضه و تقاضـا ( )Chart Ticksرا مشـاهده
خواهید کرد.
دکمه ویرایش ( )Modifyغیرفعال خواهد بود تا وقتی که اعداد وارد شـده برای ویرایش در این
پنجره صحیح باشند.

مدیریت سطوح توقفی روی نمودار

برای ویرایش این سطوح کافیست خطوط نمایش داده شده را با ماوس انتخاب کنید ،آنها را نگهدارید
و به قیمت مورد نظر انتقال دهید( .کلیک و درگ کنید).
بـرای انجام این کار باید گزینه «نمایش سـطوح معاملـه» ( )Show trade levelsدر تنظیمات

سفارش ( )Terminal optionsفعال باشد.
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بعد از انجام این کار پنجره ویرایش موقعیت ( )Position modifyingرا مشاهده خواهید کرد.
اگر با اعداد موافق بودید آنرا تأیید کنید.

ویرایش و قراردادن سطوح توقفی با استفاده از کلیک راست

اگر برای نمادی موقعیت بازی وجود داشت ،سطح توقفی آن در زیر منوی معامله ( )Tradeدر منوی
کلیک راست قابل تغییر است .این زیر منو به شکل زیر است:

قیمت پیشـنهادی سفارش در این زیرمنو براسـاس مکان فعلی نشانگر ماوس شما که روی آن
نقطه راست کلیک کردید نشان داده میشود .براساس موقعیت ،دستورات پیشنهادی توقف ضرر و
برداشت سود به شما نشان داده میشود.
پـس از اجرای دسـتور ،پنجـره ویرایـش سـفارش ( )order modifyingباز میشـود که در آن

صفحه نیز میتوانید قیمتها را به شکل دستی و دقیق تغییر دهید.
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 3ـ3ـ  8قرار دادن سفارشهای شرطی

برای قراردادن سفارشهای شرطی ،باید یکی از دستورالعملهای زیر را انجام دهید:
 در پنجره «دیدهبان بازار» ،نماد مورد نظر خود را انتخاب کرده و گزینه سفارش جدید (New Order
) را انتخاب کنید.
 کلیـد  F9را فشـار دهید .پنجره ارسـال سـفارش برای نمـادی که نمودار آن فعال اسـت ،نمایش
داده میشـود .بـرای تغییـر در پیـش فـرض عملکـرد کلیـد  F9بـه صفحـه تنطیمـات سـامانه
) )Terminal settingsمراجعه کنید.
 گزینه سـفارش جدیـد ( ) New Orderرا در منـوی ابزارها ( )Toolsیا در نوار ابزار اسـتاندارد
) )Standardانتخاب کنید.
 پس از آن ،در پنجره قرار دادن سـفارش ،گزینه «سـفارش شرطی» ( )Pending orderرا در فیلد
نوع ( )Typeانتخاب کنید و حتم ًا نام نماد را نیز کنترل کنید.

پارامترهای زیر برای سفارش شرطی باید به سامانه ارسال شود:
 ( :Typeنوع) نوع سفارش شرطی مورد نظر ( )Pending order typeرا وارد کنید.
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( :Volumeحجم سفارش در واحد)؛ تعداد سهام یا ابزار مالی مورد معامله
 :Priceقیمتی که در آن سفارش فعال میشود.
( :Order Priceسفارش قیمت)؛ این فیلد برای سفارشهای توقفی محدود ()Stop Limit Order
فعال میشـود .این قیمتی اسـت که در آن سـفارش محدود دیگری پس از فعال شـدن سفارش
ارسال میشود .برای کسب اطالعات بیشتر به صفحه انواع معامالت مراجعه کنید.
 :Stop Lossتوقف ضرر؛ سطح توقف ضرر ( )Stop Lossرا در این فیلد وارد کنید .اگر این فیلد
صفر باشد ،این سفارش ارسال نمیشود.
 :Take Profitبرداشت سود؛ سطح برداشت سود ( )Take Profitرا در این فیلد وارد کنید .اگر این
فیلد صفر باشد ،این سفارش ارسال نمیشود.
 :Expirationشرایط انقضای سفارش
 :(GTC( Good Till Canceledمعتبر تا لغو
 :Todayروز
 :Specifiedتا تاریخ ،با فعال کردن این گزینه ،فیلد تاریخ فعال میشود.
 :Expiration Dateتاریخ انقضا
 :Commentتوضیحات
گزینه «گذاشتن سفارش» ( )Placeتا وقتی که پارامترهای وارد شده ناصحیح باشند ،غیرفعال
است.
سطح توقف ضرر و برداشت سود تنها در موقعیتهای باز فعال ( )Triggerمیشوند و تنها با
قرار دادن سفارشهای شرطی ارسال نمیشوند.
توضیحات ( )Commentیک سفارش میتواند توسط کارگزار در سمت سرور تغییر کند.

گذاشتن سفارش شرطی از روی نمودار

میتوانید سفارشهای شرطی ( )Pending ordersرا از روی نمودار با استفاده از کلیک راست ارسال
کنید.
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زیر منوی معامله ( )Tradeبه شکل زیر است:

الزم اسـت تا نشـانگر ماوس را روی سطح دلخواه خرید یا فروش خود قرار دهید و بعد ًا راست
کلیک کنید تا گزینههای پیشنهادی مطلوب را در این زیرمنو مشاهده کنید .بعد از کلیک روی گزینه
مـورد نظـر ،پنچره ارسـال سـفارش ( )order placingبـاز میشـود و در آن به طور دقیـق میتوانید
پارامترها را تغییر دهید.

 4ـ3ـ .8مدیریت سفارشهای شرطی

گاهی اوقات در بازار ،شـرایطی پیش میآید که ناگزیر از اصالح یک سـفارش شرطی هستیم که این
عمل میتواند تغییر قیمت وارد شـده برای سـفارش ،تغییر سطوح توقفی یا تغییر تاریخ انقضا باشد.
این عمل میتواند مسـتقیم ًا از نمودار یا از پنجره مدیریت سـفارشها باشد .سفارش به همین طریق
میتواند حذف شود.
ویرایش سفارش

برای ویرایش سفارش شرطی ،باید در سربرگ معامله ( ، )Tradeروی سفارش مورد نظر کلیک راست
کرده و گزینه « » Modify or deleteرا از آن منو انتخاب کنید .پنجره زیر نمایش داده میشود.
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در یک سفارش شرطی تقریب ًا تمامیفیلدها برای ویرایش میتوانند تغییر کنند ،غیر از فیلدهای حجم
و توضیحات ( . )commentsبعد از تنظیم تمامیپارامترها ،کلید ویرایش ( )Modifyرا کلیک کنید.
اگر پارامترها نادرست وارد شده باشد ،کلید ویرایش ( )Modifyغیر فعال باقی میماند.

مدیریت یک سفارش از روی نمودار

برای انجام این کار باید امکان «نمایش سطوح معامله» ( )Show trade levelsدر تنظیمات سفارش
) )Terminal optionsفعال باشد.

برای سفارشهای شرطی این امکان وجود دارد تا سطوح برداشت سود و توقف ضرر را جداگانه
ویرایش کنید ،همچنین این امکان وجود دارد که قیمت را به همراه سطوح توقفی آن ویرایش کرد.

بـرای ویرایش این سـطوح کافیسـت خطوط نمایش داده شـده را با ماوس انتخـاب کنید ،آن را
نگهدارید و به قیمت مورد نظر انتقال دهید( .کلیک و درگ کنید).

برای ویرایش کل سفارش به همراه سطح توقفی آن ،خط قیمت را کلیک و درگ ()click&drag
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کنید.

بعـد از انجام ایـن کار پنجره ویرایش موقعیت ( )Order modifyingرا مشـاهده خواهید کرد .اگر با
اعداد موافق بودید آنرا تأیید کنید.
حذف سفارش شرطی

کافیسـت در پنجـره ویرایش کلید «حـذف» ( )Deleteرا کلیک کنید .سـفارشهای شـرطی به طور
خودکار پس از رسـیدن به تاریخ انقضا ( )Expirationی مورد نظر حذف میشـوند .پس از حذف،
سفارش در سربرگ تاریخچه ( )Historyبه عنوان سفارش لغو شده ( )Canceledدرج میشود.
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