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  در این مقاله می آموزیم:
ü نحوه کار با سامانه معامالت چگونه است؟  
ü  گذاري براي خرید و فروش چه فاکتوري مهم است؟در سفارش 
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٢ 

  هاو اولویت سامانه معامالت بورس

لویت اول آن وحراجی که ا شود.کار حراج انجام میوسازوفروش در این سامانه براساس خرید 
 است. زمان سفارشلویت دوم آن وو ا سهام قیمت روز

 3152قیمت  را به آبسالسهم از شرکت  5500امروز سفارش خرید  صبح 10فرض کنید شما در 
سهم از همین  5000سفارش خرید  صبح 10اید و فرد دیگري در ساعت کارگزاري داده به ریال

  داده است. ریال 3165شرکت را با قیمت 

رجیح ت کسانی که بخواهند سهمشان را بفروشند، ؛ چونلویت با نفر دوم استودر این صورت ا
ار پس فرد دوم نسبت به شما در اولویت قر بفروشند. قیمت باالتريرا با  دهند که سهام خودمی
  گیرد.می
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  .برعکس استدقیقا در مورد سفارش فروش اما 

 را به مسکن شمال شرقسهم از شرکت  2100 فروشامروز سفارش  صبح 10فرض کنید شما در 
 فروش سفارش  صبح 10اید و فرد دیگري در ساعت به کارگزاري داده ریال 1190قیمت 

  داده است. ریال 1185سهم از همین شرکت را با قیمت  000,10

ه بخواهند (نفر دوم) است زیرا کسانی ک پیشنهاديترین قیمت پایینبا لویت ودر این صورت ا
  .بخرند يترقیمت پاییناین شرکت را با دهند که سهام سهام این شرکت را بخرند، ترجیح می
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۴ 

  دوم که زمان است چیست؟ اولویتاما 

تومان  150الف را با قیمت سهم شرکت  1000سفارش خرید  صبح 9فرض کنید شما ساعت 
ارائه  صبح 10اید و فرد دیگري در خواست خرید همین سهام را با همین قیمت در ساعت داده

لویت با شماست یعنی کسی که زود تر سفارش را انجام داده است و وداده است. در این حالت ا
  از خرید سهام باز خواهد ماند. دوماگر تعداد سهام محدود باشد فرد 

 1258متقاضی خرید با قیمت  نفر 5 ،ه معادن و فلزاتتوسعبراي سهام شرکت  به عنوان مثال
  .وجود دارد ریال 1255یمت با ا قب نفر 3 و ریال 1257با قیمت  نفر 3،ریال

 1260با قیمت  نفر 4 ، ریال 1259ش در قیمت متقاضی براي فرو یک نفره مقابل و در نقط 
  وجود دارند. ریال 1265با قیمت  یک نفرو  ریال
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از کمترین به بیشترین و در هاي خرید را ه سامانه به طور خودکار در خواستشود کمشاهده می 
  کند.بندي میاولویتهاي فروش را از بیشترین به کمترین خواست

چه زمان معامله  ،با توجه به این اعداد و ارقام متفاوت سوال مهم اینجاست کهاما 
  گیرد؟صورت می

س پ انجام می دهد که قیمت سفارش فروش و خرید با هم برابر باشند.سامانه تنها زمانی معامله را 
  از انجام معامله هر دو سفارش خرید و فروش بالفاصله از سامانه حذف می شوند.

  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت

  

  

   مرجان انیسی                            محسن تقی نژاد نگارنده:

  


