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بخش های اصلی سامانه

تنظيماتمحيط کلی پیام هاخريد وفروش حسابداری  تقويم پرتفوی ديده بان
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معامالت



محيط کلی سامانه
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اطالعات حسابمنوی اصلی

اطالعات بازار

واريزآنی/برداشت وجه

پيغام ها

زيرمنوها

ساعت و تاريخ

پنجره سفارش

تيکر نمادهای برگزيده



(اطالعات نمادها و سفارشات جاری )ديده بان 

4

نمايش سبدنماد 

کارتی/رديفی

ارسال گروهی /حذف
سفارشات

انتخاب دسته بندی های 

مختلف  نمادها

پيش نويس سفارشات/سفارشات جاری وفعال

پنجره سفارش

جزئيات نماد

اسکن بازار



پنجره سفارش
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ه با کليک بروی آيکون              پنجره سفارش باز می شود ک
حاوی اطالعات نماد از قبيل مظنه بازار، معامالت حقيقی و 

.است... حقوقی و 

جم در بخش سفارشگذاری با پر کردن فيلد قيمت و مبلغ، ح
 بصورت خودکار پر مي شود همچنين با کليک بروی حجم و 

قيمت مظنه های نماد، حجم وقيمت در بخش سفارشگذاری 
.پر مي گردد

 ری تا امکان  سفارشگذا«تقسيم سفارشهای بزرگ»با انتخاب
.برابر سقف حداکثر حجم وجود دارد10
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نمودار قيمت

مظنه بازار

سفارشات پيشرفته

سفارشات شرطی پيش نويس سفارش



سفارشات شرطی
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با کليک بروی آيکون              در پنجره سفارش، امکان گذاشتن
.سفارشات شرطی وجود دارد

 در بخش سفارشات شرطی، با انتخاب شرط مورد نظر از بخش
.، راهنمای استفاده از آن شرط قابل دسترس استشرايط ويژه

 وی پس از انتخاب شرط و پرکردن فيلدهای اطالعاتی موردنظر، بر
ارسال سفارش کليک نموده و جهت بررس ی وضعيت آن به بخش

.سفارشات جاری مراجعه نماييد

دربخش سفارشات جاری، وضعيت سفارشات شرطی قبل از انجام
که . می باشددرحال ارسال به بازار شرط انتخاب شده، بصورت 

. موددراين حالت ميتوان سفارش شرطی موردنظر را لغو يا ويرايش ن
 اما پس از انجام شرط، سفارش شرطی به مانند يک سفارش عادی

.ميشودفعال به هسته معامالت ارسال و وضعيت آن 



پيش نويس سفارش
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و س انتخاب ثبت بصورت پيش نويدر صورت . در پنجره سفارش

برای کليک بروی ارسال سفارش، سفارش شما بصورت آماده
.ارسال در بخش پيش نويسها نمايش داده ميشود

 فارش بروی ساعتبارسنجی در هنگام ايجاد پيش نويس، هيچگونه
انجام نميشود و ميتوان خارج ازساعت بازار، خارج از محدوده 

.قيمت مجاز و بدون مانده ريالی و سهامی آن را ايجاد نمود

  پيش نويس آماده برای  ارسال ميتوان داشت که 10حداکثر
.امکان ارسال تکی يا گروهی آنها وجود دارد

 تاييد در هنگام ارسال پيش نويس، اعتبارسنجی آن بررس ی و پس از
 به هسته معامالت ارسال مي گردد که جهت مشاهده وضعيت آن

.بايد به بخش سفارشات جاری مراجعه نماييد



اسکن بازار
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ازارافزودن فیلتر اسکن ب دهنتیجه اسکن روی فیلتر انتخاب شفیلترهای انتخاب شده



پرتفوی 
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رسم نمودار براساس 
حجم، ارزش و بهای 

تمام شده

محاسبه 
زيان /سود

براساس قيمت 

پايانی و آخرين

فوی نمايش تراکنشها پرت

زيان لحظه ای/محاسبه سود

ا محاسبه بهای هرسهم ب

احتساب کارمزد خريد



معامالت
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مشاهده ریز معامالت 

فیلتر معامالت

روزهای قبل

مشاهده معامالت تجمیعی 

روز جاری 



اعالن ها
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ایجاد اعالن روی نماد براساس پارامترهای حجم و قیمت



یتقويم معامالت
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،هفتگی، در اين بخش در يک نگاه، تقويم معامالتی به تفکيک روزانه
 ماهانه و ساالنه برای روزهايي که  سفارش ي به هسته معامالت

. ارسال شده را ميتوان مشاهده نمود

 ز در بخش روزانه بصورت پيشفرض  معامالت و سفارشات سه رو
وان کاری قبل را نشان مي دهد که جهت نمايش روزهای بيشتر، ميت

.در بخش جستجو، بازه زمانی تعيين نمود

يشود دربخش ساالنه، روزهای معامالتی به رنگ نارنجی نمايش داده م
.که با کليک بروی آن، جزئيات آن روز قابل مشاهده است

 درهمه بخش ها نمودار دايره ای، حجم و يا ارزش معامالت را به
.نسبت خريد و فروش نشان ميدهد



حسابداری 
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فيلتر بازه زمانی و گرفتن خروجی

ی دسترس ی به درخواستها
برداشت ، واريز وجه و 

واريز آنی

امکان ثبت برداشت و واريز 

وجه، واريزآنی

با جزئیات معامالت / نمایش تجمیعی 
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پیام ها

ی دسترس ی به پيغام ها
د ناظر در بازه زمانی مور 

امکان مشاهده پيغام نظر

های ناظر و سيستمی



می توانيد« آفتاب تريدر»با 
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از طريق نقشه 
ي بازار، وضعيت کل

دبازار را رصد کني

ه به داده هاي بازار ب
صورت رديفي و 
کارتي دسترس ي 
داشته باشيد

سفارشات فعال
خود را بصورت 
گروهي حذف 

نماييد

با يک نگاه، به 
تقويم معامالتي 
خود دسترس ي 
داشته باشيد

با يک درخواست، 
چندبرابر آستانه 
حجم يک نماد، 
سفارش بگذاريد

نيديک روز معامالتي متفاوت را تجربه ک« تريدرآفتاب »با 



سپاس از همراهيتان

داده پردازان تدبیر سرمایه

سپاس از همراهيتان


