آشنایی با بازار و نحوه سفارش گذاری
مرحله اول :برای دیدن قیمتهای پیشنهادی و سفارش گذاری برای هر یک از ارزها ،باید وارد بازار مربوط به آن
ارز شوید.

مرحله دوم :پس از ورود به بازار ،چهار قسمت قابل مشاهده است.
قسمت اول ،نمودار است که در آن می توان تاریخچه ی قیمت و حجم معاملات انجام شده را مشاهده نمود .در
این نمودار ابزارهای تحلیل تکنیکال به منظور استفاده ی کاربران حرفه ای وجود دارد .برای آشنایی با سایر قابلیت
های نمودار ،به بخش آموزشی مربوطه مراجعه فرمایید.

قسمت دوم ،بخش سفارش گذاری است که در آن می توانید حجم و قیمت مورد نظر خود را ثبت نمایید .به منظور
راهنمایی بیشتر کاربران ،پیغام های هشدار در این بخش به نمایش در می آید.

قسمت سوم ،بخش سفارشات ثبت شده است که در آن قیمت ،حجم و مبلغ سفارش پیشنهادی به نمایش درآمده
است .در بخش خرید ،بالاترین مبلغ پیشنهادی برای خرید در ردیف اول نمایش داده می شود .در بخش فروش،
پایین ترین مبلغ پیشنهادی برای فروش در ردیف اول قابل مشاهده است .همچنین جهت خرید هر یک از سفارشات
پیشنهاد شده به صورت خودکار ،امکان انتخاب آن سفارش با کلیک بر روی مقدار آن ،وجود دارد.

قسمت چهارم ،بخش سفارشات ثبت شده توسط کاربر است .در این بخش اطلاعاتی در مورد تاریخ ثبت سفارش،
قیمت ،حجم و درصد معامله ی انجام شده قابل مشاهده است .همچنین پیشنهاد ثبت شده را از طریق همین
بخش می توان لغو نمود.

مرحله سوم :در این مرحله ،نحوه ی ثبت سفارش با جزئیات بیشتر بررسی می گردد .ثبت سفارش در بازار به
آسانی با تعیین حجم و مبلغ مورد نظر امکان پذیر است .در حال حاضر ،امکان ثبت سفارش برای مبالغ کمتر از
چهل هزار تومان وجود ندارد .بر اساس مبالغ پیشنهادی ثبت شده در بازار ،پیغام های راهنمایی طراحی شده تا
به کاربران برای سفارش گذاری صحیح و با قیمت مناسب کمک نمایند .همچنین میزان کارمزد انجام معامله و
دریافتی کاربران نیز در همین بخش نشان داده می شود.

در صورت موفقیت آمیز بودن ثبت سفارش ،پیغام ثبت با موفقیت به نمایش در خواهد آمد .همچنین ،سفارش
ثبت شده در جدول پیشنهادهای خرید و فروش ،با پس زمینه متفاوت به نمایش در خواهد آمد.

