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ورود به سامانه خرید و فروش

ابتدا از طریق آدرس اینترنتی وارد سامانه معامالت آنالین شوید.
نکته :پسشنهاد می کنیم برای سرعت بهتر از آخرین مرورگر فایرفاکس استفاده کنید.
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شما می توانید آخرین نسخه مرورگر فایرفاکس را از  http://www.mozilla.comدانلود کنید.
برای ورود به سامانه نام کابری ،کلمه عبور و کد امنیتی را وارد نمایید.
نکته :در صورتی که  5مرتبه کلمه عبور را اشتباه وارد نمایید ،نام کاربری در سامانه مسدود می شود و امکان ورود به سیستم وجود
ندارد .در صورت مشاهده پیغام نام کاربری در سیستم مسدود می باشد با مدیریت سیستم تماس بگیرید.

منوهای سیستم:
 .1ارسال سفارش
 .2لیست خرید و فروش ها
 .3مشاهده حساب
 .4تقاضای وجه
 .5وارزوجه
 .6تغییر رمز
 .7اطالعات کاربر
 .8خروج
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 .1ارسال سفارش
برای سفارش خرید و فروش سهام از طریق این صفحه سفارشات را به هسته معامالت بورس ارسال میکنیم.

مراحل انجام کار به شرح زیر می باشد:
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در قسمت پایین صفحه  ،اگر عملیات خرید را می خواهید انجاام دهیاد بار روی کلیاد خریاد و بارای عملیاات فاروش ،کلیاد
فروش را انتخاب نمایید .درصورت انتخاب کلید خرید ،رنگ زمیناه باه سابز و بارای فاروش باه رناگ قرماز تغییار مای یاباد.
در قسمت ساهام ،ناام ساهم ماورد معاملاه را جساتجو نماییاد .پاس از انتخااب ناام ساهم ،در قسامت شا
اطالعات قیمت های مورد معامله سهم در باازار ساهام نماای

صافحه نماای

داده میشاود .در قسامت حجام ،تعاداد ساهم ماورد معاملاه را

وارد نماییاد .در قسامت قیمات ،قیماات خریاد و یاا فااروش واحاد هار سااهم را وارد نماییاد .ناوب حساااب ،بایاد حسااب ناازد
کارگزار باشد.
نکته :در صورت داشتن حساب در نزد بانا

ساامان شاما میتوانیاد از گزیناه ناوب حسااب "بانا

در این صورت مبلغ خرید سهم از حساب شما در نزد بان
به صورت پی
زا طریااق کلی ا

ساامان" انتخااب نماییاد.

سامان برداشت می گردد.

فرض ،اعتبار هر سفارش تا پایان سااعت معاامالت هماان روز مای باشاد ،شاما مای توانیاد اعتباار سافارش را
باار روی گزینااه "پیشاارفته" تغییاار دهیااد .بااا کلی ا

باار روی گزینااه "پیشاارفته" در قساامت "اعتبااار

سفارش" می توانید اعتبار سفارش را تغییر دهید.
نوب سفارش :سفارشات در این ساامانه باه صاورت "سافارش محادود" مای باشاند" .سافارش محادود" باه سفارشای گفتاه
می شود که تعداد و نرخ سفارش معین باشد .در این نوب از سفارشات وارد کردن حجم و قیمت سهم الزامی می باشد.
حداقل حجم :پر کردن ایان قسامت اختیااری مای باشاد .باه عناوان م اال ،در صاورتی کاه حجام ساهم را  1000عادد وارد
نمایید و نرخ هر سهم هام  1000ریاال باشاد .اگار حاداقل حجام را عادد  1000تعیاین نماییاد ،و کلیاد ارساال سافارش را
کلی

نمایید ،این سفارش تنهاا در صاورتی معاملاه مای شاود کاه در هماان لحلاه ارساال سافارش 1000 ،عادد از ساهم را

به نرخ تعیین شده بتواند خریداری کند .اگر در همان لحلاه فقا  900ساهم بارای فاروش در ساامانه باورس وجاود داشاته
باشد ،سفارش  1000عددی وارد شده از سامانه بورس حاف مای شاود .عادد قارار گرفتاه در قسامت حاداقل حجام بزرگتار
از صفر و کوشکتر از حجم سهم می باشد.

حجم نمایشی :پر کردن این قسامت اختیااری مای باشاد .باه عناوان م اال ،در صا ورتی کاه حجام ساهم را  1000عادد وارد
نمائید و در قسمت حجم نمایشای عادد  300را وارد نماییاد ،سافارش شاما در صای هاای خریاد و فاروش باه صاورت 300
عااددی نمااای

داده ماای شااود .در صااورتی کااه  300عاادد از ساافارش  1000عااددی مااورد معاملااه قاارار گرفاات 300 ،تااای
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بعدی وارد سامانه معامالت مای شاود .ایان سفارشاات باه ناام سفارشاات  ice Bergمعرفای شاده اناد .عادد قارار گرفتاه در
قسمت حجم نمایشی بزرگتر از صفر و کوشکتر از حجم سهم می باشد.

اعتبار سفارش:
روز :سفارش وارد شده فقا در هماان روز در ساامانه معاامالت فعاال مای باشاد و در صاورتی کاه معاملاه نشاود در انتهاای
روز از سیستم معامالت بورس حف می گردد.
معتبر تا تاریخ :تا تاریخ تعیاین شاده توسا کااربر در ساامانه معاامالت باورس ،فعاال مای ماناد و در صاورتی کاه تاا پایاان
ساعت معامالت بورس در تاریخ تعیین شده معامله صورت نگیرد از سیستم معامالت بورس حف می شود.
معتبر تا لغو :سفارش وارد شده  ،تاا زماانی کاه کاابر آن را ازسیساتم حاف نکناد ،در سیساتم معاامالت باورس فعاال بااقی
می ماند.

انجام و حف  :با وارد شده سفارش به سیساتم معاامالت باورس ،هار انادازه از سافارش کاه هماان لحلاه قابال انجاام باشاد،
انجااام ماای شااود وبقیااه ساافارش از سیسااتم حااف ماای شااود .بااه عنااوان م ااال ،اگاار تعااداد  1000و ناارخ  1000باشااد .در
صورتی کاه سافارش از ناوب خریاد باشاد و فا

 100ساهم بارای فاروش در سیساتم در نارخ  1000وجاود داشاته باشاد،

فق تعداد  100خرید انجام می شود و  900تای دیگر از سیسستم بورس حف می شود.

جلسه معامالت :در پایان جلسه معامالتی جاری بورس ،سفارش از سیستم حف می شود.
دامنه اعتبار :به تعداد روز معین ،سفارشات را در سیستم معامالت بورس نگه می دارد و سپس حف می کند.
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اطالعات سهام

در هنگامی که نام سهام را انتخاب نمایید ،اطالعات سهام مانند شکل باال نمای
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نکته :قیمت وارد شده در سفارش خرید و فروش بین آستانه باال و پایین باید باشد .در غیر اینصورت سفارش به سیستم معامالت

بورس ارسال نمی گردد.
در صورتی که دایره سبز رنگ در قسمت سمت ش نمای
است .اگر دایره قرمز رنگ نمای

داده شود ،ارتباط سیستم با سیستم معامالت معامالت بورس برقرار

داده شود ،ارتباط سیستم شما جهت نمای

اطالعات سهام قطع شده است و اطالعات نمای

داده شده به روز نمی باشد.

معامالت با Mouse
بسته به اینکه به روی کدام سطر و ستون کلی

شود ،ی

اگر در ستون حجم معامالت همانند شکل باال ،مقدار کلی

دستور واحد به صورت زیر پر می شود.
شده برابر  5600باشد با ی

محدوده های باالتر بدست می آید6110=510+5600.
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در این حالت سمت معامله به جهت خرید است .لفا رنگ زمینه پی
فروش کلی

فرض سبز خواهد شد ،زیرا به روی مقادیر حجم در جهت

شده است .اگر این دستور فورا ارسال شود و دستور خرید مخفی وجود نداشته باشد 6110 ،سهم خرید خواهد شد.

 510سهم در قیمت  2667و  5600سهم در قیمت .2686
اگر جهت معامله خرید باشد:
اگر کاربر بر روی تعداد سفارش خرید کلی

کند.

جهت :خرید
حجم :حجم پی

فرض(مقدار)1

قیمت :سطر قیمت محدوده کلی

شده است.

اگر کاربر بر روی حجم سفارش خرید کلی

کند.

جهت :فروش
حجم :حجم تجمعی از محدوده جاری تا اولین محدوده
قیمت :سطر قیمت محدوده کلی

شده است
کند.

اگر کاربر بر روی قیمت سفارش خرید کلی
جهت :فروش
حجم :حجم پی

فرض (مقدار)1

قیمت  :سطر قیمت محدوده کلی

شده است.

اگر جهت معامله فروش باشد:
اگر کاربر بر روی تعداد سفارش فروش کلی

کند.

جهت :فروش
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حجم :حجم پی

فرض (مقدار)1

قیمت :سطر قیمت محدوده کلی

شده است.

اگر کاربر بر روی حجم سفارش فروش کلی

کند.

جهت :خرید
حجم :حجم تجمعی از محدوده جاری تا اولین محدوده
قیمت :سطر قیمت محدوده کلی

شده است

اگر کاربر بر روی قیمت سفارش فروش کلی

کند.

جهت :خرید
حجم :حجم پی

فرض (مقدار)1

قیمت :سطر قیمت محدوده کلی

شده است.

دیده بان بازار:

10

راهنمای سیستم آنالین شرکت کارگزاری آتیه

11

راهنمای سیستم آنالین شرکت کارگزاری آتیه

نکات حائز اهمیت در بورس :














منظووووز "سا"ماوووو ام م"د "سيوووو " يووووي ن مووووا "اوووو ام "بووووز و"زسز سا"بروووو دس زمنظز "سا"
مبز ومش کت"بز و"سز سا"بر دس تر س "ار می"ع م"سات.
ممع مالت م"خ يد"ي "ف زش"سز سا"بر دس ي"سات"كا"د "بز و"پذي فتا"شده"سات.ه مع ملا"
د صز تی"قطعيت"می"ي بد"کا"با"ت ييد"مبز وم"ب اد.
مت بلزي"بز وم"ت بلزيي"سات"کا"ب سی"س سئة"سطالعو ت"طبهابنودی"شودا"سز سا"برو دس "بواک "
مووی زد"سا"قبيووت"توو بلزي"سصوولي"ز"ف عووي "توو بلز"سز سا"مشوو کت"دز تووی"ز"توو بلزی"سز سا"
مش کت"ش کته .
مع ضوا م"عبو ت"ساووت"سا"سعوالم" مو د ی"بو سی"فو زش"سز سا"برو دس "سا"طو گ"كو اس "
ف زشنده.
مته ض و م"عب و ت"ساووت"سا"سعووالم" م و د "ب و سی"خ يوود"سز سا"بر و دس "سا"ط و گ"ك و اس "
خ يدس .
ممشووت ی م"شخصووي"ساووت"كووا"مته ضووي"خ يوود"ري و "ف و زشس"سز سا"بر و دس "ساووت".ممشووت يم"
میتزسند"نم يندا"ق نزنی"خ يدس "ي "ف زشنده"ب شد.
ماوو ف ش م"د خزساوووت"خ يوود"ز"يووو "فووو زش"سز سا"بروو دس "ساوووت"كوووا"تزاووط"ممشوووت يم"بوووا"
ك اس "س سئا"میشزد.
مقيمت"پيشنر دی م"ن خی"سات"کوا"بو سی"هو "زسدود"سز سا"برو دس "سا"طو گ"كو اس "زس د"
ا م نة"مع مالت"ميشزد.
مقيمووت"ب و ا م"ن خووی"ساووت"کووا"سختي و "تعيووي " "سا"ط و گ"ممشووت یم"بووا"ک و اس "زس ووذس "
میشزد.
مقيمت"مددزد م"ن خی"سات"کا"ددسكث "ي "ددسقت" "سا"ط گ"ممشت یم"با"کو اس "سعوالم"
میشزد.
مقيمت"معي م" ن خ"ث بتی"سات"کا"تزاط"ممشوت یم"بو سی"سنمو م"مع ملوا"بوا"کو اس "سعوالم"
میشزد.
مزسدد"پ ية"مع مالتي"متع گ م"ددسقت"مياس "سز سا"برو دس "د "هو "مع ملوا"ساوت"کوا"تزاوط"
مبز ومتعيي "ميشزد.
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مزسدد"پ ية"مع مالتي"ن متع گ م"مياس "سز سا"بر دس ی"کا"سا"زسدد"پ ية"مع مالتي"متعو گ"
كمت "سات.
مقيمت" غ اي م"قيمتي"سات"كا"د "شو ز "ملاوة" اومي"معو مالتي"بو سي"هو "ز قوة"برو دس "
د "ت بلز"بز و"سعالم"ميشزد.
مقيمت"پ ي ني م"قيمت"ه "ز قة"بر دس "د "پ ي "ه "ملاة" امي"مع مالتي"بوز و"ساوت"كوا"
مد ابا"ز"تزاط"مبز وم"سعالم"میشزد.
مدمم"مبن م"تعودسد"سز سا"برو دس "سا"يوو"نوز "ساوت"كوا"هو " زا"ب يود"موز د"دسدزاوتد"قو س "
ي د"ت "كت"د صد"تغيي " " زا "د "تعيي "قيمت" زا"بعد"مالك"ب شد.
ماوورم"شوون ز " اسدم"ه و "ش و كت "بخشووي"سا"ا ور م" "ش و كت"ساووت"كووا"دس نوود " " م و دا"
ع ضا"ز"ف زش" "ار م"ميب شند "ز"قصد"ندس ند"ب "دفوظ" "قاومت"سا"اور م "د "مودي يت"
ش کت"مش کت"نم يند.
مدسمنة"نزا "قيمت م"پ يي ت ي "تو "بو رت ي "قيمتوي"ساوت"كوا"د " "دسمنوا "طوي"يوك"يو " نود"
ملاة" امي"مع مالتي"بز و "قيمت"ميتزسند"نزا "دسشتا"ب شد.
مباوووت "نمووو د م"تزقوووگ"معووو مالت"هووو "يوووو"سا"سنوووزس "سز سا"برووو دس "طوووي"دز ا"معوووي "طبووو "
داتز س عمت"م بزطا"ميب شد.
ممددزديت"دممي م"ددسكث "تعدسد"سز سا"بر دس ي"سات"كوا"د "هو "نمو د"معو مالتي"طوي"هو "
اووف ش"د "اووو م نة"معووو مالت"زس د"ميشووزد".سيووو " قوووم"مضوو "صوووديدي"سا"مزسدووود"پ يوووة"
مع مالتي"متع گم"سات.
ماپ ده ذس ي م"عملي تي"سات"كا"طوي" "سز سا"برو دس ي"كوا"د "او م نة"معو مالت"بوا"ثبوت"
ايده"سات "ق بليت"مع ملا"پيدس"ميكند.
متازيا"ز"پ ي پو ي م"م دلوة"پ يو ني"سنمو م"مع ملوا"ساوت"كوا"طوي" "م كيوت"سز سا"برو دس "بوا"
خ يدس "ز"زمزه"د صت"سا"مع ملا"با"ف زشنده"منتهت"ميشزد.
منم د"مع مالتي م"شن ااسي"سات"كا"ب سي"ه يك"سا"سز سا"بر دس "باصز ت"مندص "بواف د"
د "ا م نة"معو مالت"تع يوگ"شوده"ساوت".سيو "شن اوا"ميتزسنود"باصوز ت"دو زگ "عودد"ز"يو "
ت كيبي"سا"ه "دز"ب شد.
مكوود"مع و مالتي م"شن اووة"ممشووت يم"مرووت"سنم و م"مع ملووة"سز سا"بر و دس "د "ا و م نة"مع و مالت"
سات".سي "شن اا"باصز ت"د زگ "عدد "ز"ي "ت كيبي"سا"ه "دز"ميب شد.
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مكوود"مع و مالتي" زهووي م"شن اوواسي"ساووت"كووا"ب و سي"ز زد"اووف شه ي"خ يوود"ز"ي و "ف و زش"
زهووي"بو سي"هو "شو كت"كو اس ي"د "او م نة"معو مالت"تع يووگ"شووده"ساووت".سيو "شن اووا"
باصز ت"د زگ "عدد "ز"ي "ت كيبي"سا"ه "دز"ميب شد.
ما م نة"مع مالتي م"اياتم" سي ناسي"سات"كوا"د ي فوت"اوف شه ي"خ يود"ز"فو زش "تطبيو "
اف شه "ز"د "نر يت"سنم م"مع مالت"سا"ط ي " "سنم م"ميشزد.
مسياووته ه"مع و مالتي م"پ ي نووة"مع و مالتي"ك و اس "ساووت"كووا"ب و "ا و م نة"مع و مالتي"بووز و"د "
س تبو ط"ميب شود".هو "مسياوته ه"معو مالتيم"بو "كودي"مشوخي"ميشوزد"كوا"بوا" "مكود"سياوته ه"
مع مالتيم" زيند".سياته هه ي"مع مالتي"ه "ك اس "ب "كده ي"مدس نا"تع يگ"ميشزد.
ممع ملة"بلزك م"مع مالتي"ساوت"كوا"د " "قزسعود"م بوزط"بوا"مدودزديت"دمموي"ز"مدودزديت"
قيمتی" ع يت"نميشزد".
ممع ملووة"ت ميدووي م"سنته و ت"اوور م"ش و كته ي"دز تووي"بووا"ك كن و "زسدووده "بووامنظز "سم و سي"
ب ن ماه ي"خصزصيا اي"سات"كا"با"ن خ"معيني"سنم م"ميشزد" .
مشت ي "می"تزسنند"ناد" ند"ک اس "دا "دسشتا"ب شند
ار م"ت ميدی"بخشی"سا"ار م"ش کت"ساوت"کوا"د " ساوت ی"خصزصوی"او ای""بوا"ک کنو "
ش کت"دسده"می"شزد" " .
دمم"مبن ی"ار م"ه ی""ف سبز و"ز"ار م"ه يی"ب "دسمنا"نزا " اسد"ز" ه"مع مالتی""1اورم"
می"ب شد""""" "
""
منظز "سا"ح"کا"د " خ "بعضی"نم د"ه "زمزد"دس د"بي نه "د "تهدم""می"ب شد
دسمنا"نزا "ار م"د ش کت""بز و"سز سا"بر دس ""±5د صد"می"ب شد
دسمنا"نزا "ار م"د ش کت""ف سبز و"±5د صد"می"ب شد"" .
ب سی"خ يد"ار م"د "ب اس "با"مدس کی" ز "کد"بز ای" "زس يا"زما"بوا"داو "کو اس ی"
"تکميت"د خزسات"خ يد"ميب شد "
د "تهدم"خ يد"ار م"بوا"کاو نی"کوا"د "ممموق"فوزا"س عو ده"سفواسيش"او م يا"شو کت"اور مدس "
ب شند"تعل "می ي د
":DPSمياس "ازد"تهايمی"د "مممق"ا ي نا"می"ب شد" .
"EPS:مياس "ازد"سعالمی"د "مممق"ا ي نا"می"ب شد.
ف د"می"تزسند"د "سز ي "دق ي "ب اس "بز و"ار می" س"بخ د"ز"ا عتی"بعد"نيا"بف زشد "
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