به نام خدا

آشنایی با نحوه عملکرد سفارشات در سامانه معامالتی

مفیدتریدر
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قبــل از بررســی انــواع سفارشــات در ســامانه

باشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه در برخــی مــوارد

مفیدتریــدر  ،5بایــد بــا ســه مفهــوم اساســی

انجــام ســفارش میتوانــد منجــر بــه معامــات

(ســفارش ،معاملــه و موقعیــت) و همچنیــن رویــه

متعــددی شــود.

تکمیــل ســفارش ( ) Fill Policyو تاریــخ انقضــای
ســفارش آشــنا شــد.

موقعیــت ( :)Positionیــک تعهــد معامالتــی
بــرای اوراق بهــاداری اســت کــه بــرآن مالکیــت دارید

ســفارش ( :)Orderدرخواســت مشــتری بــه

یــا بدهکار هســتید .موقعیــت خریــد ( ،)Longاوراق

کارگــزاری بــرای خریــد یــا فــروش اوراق بهــادار

بهــادار خریــداری شــدهای اســت کــه بــه انتظــار

اســت .دو نــوع ســفارش اصلــی وجود دارد :ســفارش

افزایــش قیمــت ،آن را تملــک کردهایــم .موقعیــت

در قیمــت بــازار ( )Marketو ســفارش شــرطی

فــروش ( ،)Shortتعهــدی اســت کــه بــرای عرضــه

( .)Pendingالبتــه در کنــار ایــن ســفارشها دو

اوراق بهــاداری کــه بــه انتظــار افــت قیمــت آن را

مفهــوم حــد برداشــت ســود ( )Take Profitو حــد

فروختــه ایــد .در بــازار ســهام ایــران فقــط داشــتن

توقــف ضــرر ( )stop Lossنیــز وجــود دارد.

موقعیــت ( )Positionخریــد امــکان پذیــر اســت،

معاملــه ( :)Dealمعاملــه بــه معنــای رد و بــدل

البتــه در صورتــی کــه ســهمی را از طریــق آنالیــن

شــدن پــول بــرای خریــد و فــروش اوراق بهــادار

تحــت وب خریــداری کــرده باشــید و از طریــق ایــن

اســت .خریــد ،انجــام شــدن معاملــه در قیمــت

ســامانه بــه فــروش برســانید ،بــرای شــما موقعیــت

تقاضــا ( )Bidو فــروش ،انجــام معاملــه در قیمــت

فــروش ایجــاد میشــود کــه میتوانیــد بــرای

عرضــه ( )Askاســت .معاملــه مــی توانــد در نتیجــه

حــذف آن بــا پشــتیبان خــود تمــاس بگیریــد.

ارســال ســفارش در قیمــت بــازار ( )Marketو یــا
برقــراری شــرط در ســفارش شــرطی ()Pending
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رویه تکمیل (:)Fill Policy

تاریخ انقضاء (:)Expiration

منظــور از رویــه تکمیــل ســفارش ،مشــخص

در سفارشــات شــرطی در صورتــی کــه رویــه تکمیل

نمــودن وضعیــت حجمــی از ســفارش اســت کــه

بازگشــت انتخــاب شــده باشــد ،قســمت تاریــخ

ممکــن اســت در مرحلــه اول ارســال ســفارش انجــام

انقضــا نیــز فعــال میشــود کــه  3حالــت دارد:

نشــود .کــه شــامل دو وضعیــت مــی باشــد:

الــف) معتبــر تــا لغــو ( :)GTCدر صــورت انتخــاب

الــف) بازگشــت ( :)Returnدرصــورت انتخــاب

ایــن گزینــه ،ســفارش تــا زمانــی کــه معاملــه انجــام

ایــن وضعیــت هــر حجمــی از ســفارش کــه در

شــود و یــا خــود کاربــر ســفارش را لغــو نمایــد ،در

ارســال اولیــه ســفارش بــه ســامانه معامــات انجــام

ســامانه معامــات باقــی مــی مانــد.

نشــده باشــد ،تــا زمــان اجــرای کامــل ســفارش و

ب) امــروز ( :)Todayدر صــورت انتخــاب ایــن

یــا منقضــی و یــا کنســل شــدن ســفارش در ســامانه

گزینــه ،در صورتــی کــه معاملــه انجــام نشــود،

معامــات باقــی میمانــد.

ســفارش در پایــان روز معامالتــی لغــو میشــود.

ب) انجــام حداکثــر ممکــن (Immediate or

ج) معتبــر تــا تاریــخ ( :)Specified dayدر صورت

 :)Cancelدر صــورت انتخــاب ایــن وضعیــت هــر

انتخــاب ایــن گزینــه میتــوان تاریــخ مشــخصی

حجمــی از ســفارش کــه در ارســال اولیــه ســفارش

بــرای انقضــای ســفارش تنظیــم کــرد.

بــه ســامانه معامــات انجــام نشــود ،از ســامانه
معامــات حــذف میشــود.
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انواع سفارشات

ســامانه معامالتــی شــده و بــا قیمــت بهتریــن

 )1سفارش در قیمت بازار (:)Market Order

ً
(اصطالحــا
ســفارش طــرف مقابــل در آن لحظــه

سفارشــی اســت کــه بــدون تعییــن قیمــت وارد

قیمــت ســر صــف) بــه هســته معامــات ارســال
میشــو د .

بــا بــا انجــام شــدن ســفارش اجــرای مســتقیم،

مــی شــود .با کلیــک راســت کــردن بــر روی موقعیت

ســفارش شــما تبدیــل بــه یــک موقعیــت معامالتــی

معامالتــی ( )Positionو انتخــاب گزینــه ویرایــش

مــی شــود .با کلیــک راســت کــردن بــر روی موقعیت

یــا حــذف ( )Modify or Deleteمیتوانیــد بــرای

معامالتــی ( )Positionو انتخــاب گزینــه ویرایــش

آن مقــدار برداشــت ســود ( )Take Profitو یــا

یــا حــذف ( )Modify or Deleteمیتوانیــد بــرای

توقــف ضــرر ( )Stop Lossتعییــن کنیــد.

آن مقــدار برداشــت ســود ( )Take Profitو یــا
توقــف ضــرر ( )Stop Lossتعییــن کنیــد.
بــا انجــام شــدن ســفارش اجــرای مســتقیم،

نکتــه قابــل توجــه دیگــر اینکــه در زمانــی کــه
ســهمی دارای صــف اســت ،نبایــد از ســفارش اجــرای
مســتقیم اســتفاده کــرد.

ســفارش شــما تبدیــل بــه یــک موقعیــت معامالتــی
4

 )2سفارشهای شرطی (:)Pending Order

انواع سفارشهای شرطی عبارتند از :

کاربــرد ایــن سفارشــات زمانــی اســت کــه کاربــر

) 2-1خرید محدود (:)Buy Limit

قصــد انجــام خریــد یــا فــروش در قیمتی متفــاوت از

کاربــرد ایــن ســفارش زمانــی اســت کــه کاربــر

قیمــت فعلــی بــازار را دارد .در ایــن نــوع سفارشــات،

قصــد خریــد نمــادی را در قیمتــی پاییــن تــر از

در صورتــی کــه قیمــت مظنــه بــازار ســهم بــه قیمــت

قیمــت فعلــی بــازار دارد .در ایــن نــوع ســفارش بــه

از پیــش تعییــن شــده توســط کاربر برســد ،ســفارش

محــض رســیدن قیمــت پیشــنهادی فــروش()Ask

مــورد نظــر بــا شــرایط از پیــش تعیین شــده توســط

بــه قیمــت تعییــن شــده توســط کاربــر ،خریــد بــا

مشــتری ،انجــام مــی شــود.

رعایــت صــف انجــام میشــود.

در اســتفاده از ایــن ســفارش دقــت شــود کــه

بــرای تعییــن قیمتهــای  Stop Lossو Take

ً
حتمــا مــی بایســت در رنــج
قیمــت درخواســتی،

 Profitمحدودیتــی وجــود نــدارد .مشــخص کــردن

مجــاز نوســان قیمــت روزانــه و برابــر یــا کمتــر

حــدود  Stop Lossو  Take Profitبــرای ســفارش

از قیمــت پیشــنهادی فــروش ( )Askباشــد .امــا

کامــاً اختیــاری اســت ،امــا در صــورت تمایــل
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بایســتی مقــدار  Stop Lossرا پاییــن تــر از قیمــت

رســید (یعنــی در آن قیمــت یــا باالتــر معاملــه

درخواســتی ســفارش و مقــدار  Take Profitرا باالتــر

شــد) ،ســامانه معامالتــی بــه صــورت خودکار(حتــی

از قیمــت درخواســتی ســفارش قــرار دهیــد.

اگــر کاربــر در بــازار حضــور نداشــته باشــد) تمامــی

 Stop Lossدر ســفارش  :Buy Limitمشــخص

موجــودی آن ورق بهــادار را بــه فــروش رســاند.

کــردن حــد توقــف ضــرر ( )Stop Lossدر ســفارش

در اســتفاده از حــدود  Stop Lossو Take Profit

خریــد محــدود بــه ایــن معنــی اســت کــه زمانــی

در ســفارش  Buy Limitبایــد دقــت شــود کــه بــا

کــه ســفارش در نــرخ ســفارش داده شــده انجــام

رســیدن قیمــت بــازار بــه هرکــدام از ایــن حــدود

شــد ،در صورتــی کــه قیمــت آن ورق بهــادار در بــازار

قیمتــی ،تلقــی سیســتم ایــن اســت کــه کاربــر دیگــر

کاهــش پیــدا کــرد و بــه ســطح حــد توقــف ضــرر که

مایــل بــه نگهــداری اوراق خریــداری شــده نیســت

توســط کاربــر مشــخص شــده اســت رســید (یعنــی

و در هــر قیمتــی حاضــر بــه فــروش میباشــد.

در آن قیمــت یــا پایینتــر معاملــه شــد) ،ســامانه

بنابرایــن بــا رســیدن قیمــت بــازار بــه یکــی از حــدود

معامالتــی بــه صــورت خودکار(حتــی اگــر کاربــر در

مذکــور اوراق خریــداری شــده بــه بهتریــن قیمــت

بــازار حضــور نداشــته باشــد) تمامــی موجــودی آن

تقاضــا در آن لحظه(ســر صــف خریــد) فروختــه

ورق بهــادار را بــه فــروش رســاند.

میشــود ،کــه ایــن قیمــت ممکــن اســت باالتــر یــا

 Take Profitدر ســفارش  :Buy Limitمشــخص
کــردن حــد برداشــت ســود ( )Take Profitدر

پایینتــر از نــرخ توقــف ضــرر و یــا برداشــت ســود
مشــخص شــده باشــد.

ســفارش خریــد محــدود بــه ایــن معنــی اســت کــه
زمانــی کــه ســفارش در نــرخ ســفارش داده شــده
انجــام شــد ،در صورتــی که قیمــت آن ورق بهــادار در

 ) 2-2فروش محدود (:)Sell Limit

بــازار افزایــش پیــدا کــرد و بــه ســطح حــد برداشــت

کاربــرد ایــن ســفارش زمانــی اســت کــه کاربــر

ســود کــه توســط کاربــر مشــخص شــده اســت

قصــد فــروش اوراق بهــادار را در قیمتــی باالتــر از
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قیمــت فعلــی بــازار دارد .فــروش در قیمــت تعییــن

ســفارش بــه محــض رســیدن قیمــت پیشــنهادی

شــده توســط کاربــر کــه قیمتــی برابــر یــا بهتــر (

خریــد ( )Bidبــه قیمــت تعییــن شــده توســط کابــر،

باالتــر ) از قیمــت عرضــه ( )Askاســت .در ایــن

فــروش بــا رعایــت صــف انجــام میشــود.

در اســتفاده از ایــن ســفارش دقــت داشــته باشــید

باالتــر از قیمــت درخواســتی ســفارش و مقــدار Take

ً
حتمــا مــی بایســت در
کــه قیمــت درخواســتی،

 Profitرا کمتــر از قیمــت درخواســتی ســفارش قــرار

رنــج مجــاز قیمــت روزانــه و برابــر و یــا بیشــتر از

دهیــد.

قیمــت پیشــنهادی خریــد ( )Bidباشــد .امــا بــرای

 Stop Lossدر ســفارش  :Sell Limitمشــخص

تعییــن قیمتهــای  Stop Lossو Take Profit

کــردن حــد توقــف ضــرر ( )Stop Lossدر ســفارش

محدودیتــی وجــود نــدارد .

فــروش محــدود بــه ایــن معنــی اســت کــه زمانــی

مشــخص کــردن حــدود  Stop Lossو Take

کــه ســفارش در نــرخ ســفارش داده شــده انجــام

 Profitبــرای ســفارش کامــاً اختیــاری اســت ،امــا

شــد ،در صورتــی کــه قیمــت آن ورق بهــادار در بــازار

در صــورت تمایــل بایســتی مقــدار  Stop Lossرا

افزایــش پیــدا کــرد و بــه ســطح حــد توقــف ضــرر
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کــه توســط کاربــر مشــخص شــده اســت رســید

قیمتــی ،تلقــی سیســتم ایــن اســت کــه کاربــر

(یعنــی در آن قیمــت یــا باالتــر معاملــه شــد)،

مایــل بــه خریــد اوراق فروختــه شــده در هــر قیمتــی

ســامانه معامالتــی بــه صــورت خودکار(حتــی اگــر

میباشــد .بنابرایــن بــا رســیدن قیمــت بــازار بــه

کاربــر در بــازار حضــور نداشــته باشــد) بــه تعــداد

یکــی از حــدود مذکــور اوراق مــورد نظــر بــه بهتریــن

فروختــه شــده طــی ایــن ســفارش ،اقــدام بــه خریــد

قیمــت عرضــه در آن لحظه(ســر صــف فــروش)

آن ورق بهــادار بــه قیمــت بــازار میکنــد.

خریــداری میشــود.

 Take Profitدر ســفارش  :Sell Limitمشــخص

) 2-3خرید توقفی (:)Buy Stop

کــردن حــد برداشــت ســود ( )Take Profitدر

سفارشــی اســتراتژیک اســت وکاربــرد آن زمانــی

ســفارش فــروش محــدود بــه ایــن معنــی اســت کــه

اســت کــه کاربــر قصــد خریــد در قیمتــی باالتــر از

زمانــی کــه ســفارش در نــرخ ســفارش داده شــده

قیمــت فعلــی بــازار دارد .خریــد در قیمــت تعییــن

انجــام شــد ،در صورتــی که قیمــت آن ورق بهــادار در

شــده توســط کاربــر کــه باالتــر از قیمــت عرضــهی

بــازار کاهــش پیــدا کــرد و بــه ســطح حــد برداشــت

فعلــی ( )Askاســت.

ســود کــه توســط کاربــر مشــخص شــده اســت
رســید (یعنــی در آن قیمــت یــا پایینتــر معاملــه

اســتفاده از ایــن ســفارش در مفیدتریــدر فعــاً
امــکان پذیــر نیســت

شــد) ،ســامانه معامالتــی بــه صــورت خودکار(حتــی

) 2-4فروش توقفی (:)Sell Stop

اگــر کاربــر در بــازار حضــور نداشــته باشــد) بــه تعداد

سفارشــی اســتراتژیک اســت وکاربــرد آن زمانــی

فروختــه شــده طــی ایــن ســفارش ،اقــدام بــه خریــد

اســت کــه کاربــر قصــد فــروش در قیمتــی پاییــن تــر

آن ورق بهــادار بــه قیمــت بــازار میکنــد.

از قیمــت فعلــی بــازار دارد .فــروش در قیمــت تعییــن

در اســتفاده از حــدود  Stop Lossو Take Profit
در ســفارش  Sell Limitبایــد دقــت شــود کــه بــا
رســیدن قیمــت بــازار بــه هرکــدام از ایــن حــدود

شــده توســط کاربــر کــه قیمتــی پاییــن تــر از قیمــت
تقاضــای فعلــی ( )Bidاســت.
اســتفاده از ایــن ســفارش در مفیدتریــدر فعــاً
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امــکان پذیــر نیســت.

دارد ســفارش خریــدش پــس از رســیدن قیمــت

) 2-5خرید توقفی محدود (:)Buy Stop Limit

بــازار بــه شــرط قیمتــی تعییــن شــده ،بــه ســامانه

سفارشــی اســتراتژیک و ترکیبــی از دو نوع ســفارش

معامالتــی ارســال شــود( .بــه بیــان ســاده تــر کاربــرد

شــرطی خریــد ( )Buy stop–Buy Limitاســت.

ایــن ســفارش زمانــی اســت کــه کاربــر قصــد خریــد

کاربــرد ایــن ســفارش زمانــی اســت کــه کاربــر قصــد

در قیمتهــای باالتــر از نر خهــای فعلــی را دارد)

در ایــن نــوع ســفارش بــه محــض رســیدن قیمــت

ارســال مــی شــود .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه

بــازار بــه شــرط قیمتــی تعییــن شــده توســط کاربــر

قیمــت تعییــن شــده در قســمت Stop Limit Price

در قســمت ( Priceکــه مــی بایســت برابــر یــا بزرگتر

میبایســت بــه قیمــت فیلــد  Priceبســیار نزدیــک

از قیمــت عرضــه در آن لحظــه باشــد) ســفارش

باشــد.

شــرطی خرید،بــه قیمتــی کــه در قســمت Stop

یکــی از مزایــای مهــم ســفارش Buy stop Limit

 Limit Priceتعییــن شــده ،بــه ســامانه معامــات

امــکان تعییــن شــرط قیمتــی ســفارش (،)Price
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خــارج از رنــج مجــاز روزانــه قیمــت اســت.

) 2-6فروش توقفی محدود (:)Sell Stop Limit

مشــخص کــردن حــدود  Stop Lossو Take

سفارشــی اســتراتژیک و ترکیبــی از دو ســفارش

 Profitبــرای ســفارش کامــاً اختیــاری اســت ،امــا

شــرطی فــروش ( )Sell Stop - Sell Limitاســت.

در صــورت تمایــل مــی بایســت مقــدار Stop Loss

کاربــرد ایــن ســفارش زمانــی اســت کــه کاربــر قصــد

را برابــر و یــا کوچکتــر از  Stop Limit Priceو مقــدار

دارد ســفارش فروشــی بــه قیمــت مشــخص پــس

 Take Profitرا برابــر و یــا بزرگتــر از Stop Limit

از رســیدن قیمــت بــازار بــه شــرط قیمتــی تعییــن

 Priceقــرار دهیــد.

شــده ،بــه ســامانه معامــات ارســال شــود( .بــه

مفهــوم حــدود مذکــور در ایــن ســفارش ماننــد
ســفارش  Buy Limitمیباشــد.

بیــان ســاده تــر کاربــرد ایــن ســفارش مشــابه ســطح
توقــف ضــرر یــا  SLمــی باشــد بــا ایــن تفــاوت کــه
نــرخ فــروش دقیقــا مشــخص مــی شــود)

10

در ایــن نــوع ســفارش بــه محــض رســیدن قیمــت
بــازار بــه شــرط قیمتــی تعییــن شــده توســط کاربر در

امــکان تعییــن شــرط قیمتــی ســفارش (، )price
خــارج از رنــج مجــاز روزانــه قیمــت اســت.

قســمت ( Priceکــه میبایســت برابــر یــا کوچکتــر

مشــخص کــردن حــدود  Stop Lossو Take

از قیمــت تقاضــا در آن لحظــه باشــد) ســفارش

 Profitبــرای ســفارش کامــاً اختیــاری اســت ،امــا

شــرطی فــروش ،بــه قیمتــی کــه در قســمت Stop

در صــورت تمایــل مــی بایســت مقــدار Stop Loss

 Limit Priceتعییــن شــده ،بــه ســامانه معامــات

را مســاوی یــا بزرگتــر از  Stop Limit Priceو مقــدار

ارســال میشــود .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه

 Take Profitرا مســاوی یــا کوچکتــر از Stop Limit

قیمــت تعییــن شــده در قســمت Stop Limit Price

 Priceقــرار دهیــد.

میبایســت بــه قیمــت فیلــد  Priceبســیار نزدیــک
باشــد.

مفهــوم حــدود مذکــور در ایــن ســفارش ماننــد
ســفارش  Sell Limitمیباشــد.

یکــی از مزایــای مهــم ســفارش Sell Stop Limit
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