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آشنایی با نحوه عملکرد سفارشات در سامانه معامالتی 

مفیدتریدر

به نام خدا
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قبــل از بررســی انــواع سفارشــات در ســامانه 

بــا ســه مفهــوم اساســی  بایــد  مفیدتریــدر 5، 

ــه  ــن روی ــت( و همچنی ــه و موقعی ــفارش، معامل )س

ــای  ــخ انقض ــفارش )Fill Policy ( و تاری ــل س تکمی

ــد. ــنا ش ــفارش آش س

بــه  مشــتری  درخواســت   :)Order( ســفارش 

کارگــزاری بــرای خریــد یــا فــروش اوراق بهــادار 

اســت. دو نــوع ســفارش اصلــی وجود دارد: ســفارش 

)Market( و ســفارش شــرطی  بــازار  قیمــت  در 

)Pending(. البتــه در کنــار ایــن ســفارش ها دو 

مفهــوم حــد برداشــت ســود )Take Profit( و حــد 

ــود دارد. ــز وج ــرر )stop Loss( نی ــف ض توق

ــدل  ــای رد و ب ــه معن ــه ب ــه )Deal(: معامل معامل

ــادار  ــروش اوراق به ــد و ف ــرای خری ــول ب ــدن پ ش

ــت  ــه در قیم ــدن معامل ــام ش ــد، انج ــت. خری اس

ــت  ــه در قیم ــام معامل ــروش، انج ــا )Bid( و ف تقاض

عرضــه )Ask( اســت. معاملــه مــی توانــد در نتیجــه 

ــا  ــازار )Market( و ی ــت ب ــفارش در قیم ــال س ارس

 )Pending( برقــراری شــرط در ســفارش شــرطی

ــوارد  ــی م ــه در برخ ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب باش

انجــام ســفارش می توانــد منجــر بــه معامــات 

ــود. ــددی ش متع

موقعیــت )Position(: یــک تعهــد معاماتــی 

بــرای اوراق بهــاداری اســت کــه بــرآن مالکیــت دارید 

یــا بدهکار هســتید. موقعیــت خریــد )Long(، اوراق 

ــار  ــه انتظ ــه ب ــت ک ــده ای اس ــداری ش ــادار خری به

ــت  ــم. موقعی ــک کرده ای ــت، آن را تمل ــش قیم افزای

ــرای عرضــه  ــه ب ــروش )Short(، تعهــدی اســت ک ف

ــت آن را  ــت قیم ــار اف ــه انتظ ــه ب ــاداری ک اوراق به

ــران فقــط داشــتن  ــازار ســهام ای ــه ایــد. در ب فروخت

ــت،  ــر اس ــکان پذی ــد ام ــت )Position( خری موقعی

ــن  ــق آنای ــهمی را از طری ــه س ــی ک ــه در صورت البت

تحــت وب خریــداری کــرده باشــید و از طریــق ایــن 

ســامانه بــه فــروش برســانید، بــرای شــما موقعیــت 

فــروش ایجــاد می شــود کــه می توانیــد بــرای 

ــد. ــا پشــتیبان خــود تمــاس بگیری حــذف آن ب
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:)Fill Policy( رویه تکمیل

تکمیــل ســفارش، مشــخص  رویــه  از  منظــور 

ــه  ــت ک ــفارش اس ــی از س ــت حجم ــودن وضعی نم

ممکــن اســت در مرحلــه اول ارســال ســفارش انجــام 

ــد: ــی باش ــت م ــامل دو وضعی ــه ش ــود. ک نش

ــاب  ــورت انتخ ــت )Return(: درص ــف( بازگش ال

ایــن وضعیــت هــر حجمــی از ســفارش کــه در 

ارســال اولیــه ســفارش بــه ســامانه معامــات انجــام 

ــفارش و  ــل س ــرای کام ــان اج ــا زم ــد، ت ــده باش نش

یــا منقضــی و یــا کنســل شــدن ســفارش در ســامانه 

ــد. ــی می مان ــات باق معام

 Immediate or( ممکــن  حداکثــر  انجــام  ب( 

ــر  ــت ه ــن وضعی ــاب ای ــورت انتخ Cancel(: در ص

ــفارش  ــه س ــال اولی ــه در ارس ــفارش ک ــی از س حجم

ــامانه  ــود، از س ــام نش ــات انج ــامانه معام ــه س ب

معامــات حــذف می شــود.

:)Expiration( تاریخ انقضاء

در سفارشــات شــرطی در صورتــی کــه رویــه تکمیل 

ــخ  ــمت تاری ــد، قس ــده باش ــاب ش ــت انتخ بازگش

ــت دارد: ــه 3 حال ــود ک ــال می ش ــز فع ــا نی انقض

الــف( معتبــر تــا لغــو )GTC(: در صــورت انتخــاب 

ایــن گزینــه، ســفارش تــا زمانــی کــه معاملــه انجــام 

ــد، در  ــو نمای ــر ســفارش را لغ ــا خــود کارب شــود و ی

ســامانه معامــات باقــی مــی مانــد.

ــن  ــاب ای ــورت انتخ ــروز )Today(: در ص ب( ام

گزینــه، در صورتــی کــه معاملــه انجــام نشــود، 

ســفارش در پایــان روز معاماتــی لغــو می شــود.

ج( معتبــر تــا تاریــخ )Specified day(: در صورت 

ــخصی  ــخ مش ــوان تاری ــه می ت ــن گزین ــاب ای انتخ

بــرای انقضــای ســفارش تنظیــم کــرد.
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انواع سفارشات

:)Market Order( سفارش در قیمت بازار )1

ــت وارد  ــن قیم ــدون تعیی ــه ب ــت ک ــی اس سفارش

ســامانه معاماتــی شــده و بــا قیمــت بهتریــن 

ــًا  ــه )اصطاح ــل در آن لحظ ــرف مقاب ــفارش ط س

ــال  ــات ارس ــته معام ــه هس ــف( ب ــر ص ــت س قیم

می شــود.

ــتقیم،  ــرای مس ــفارش اج ــدن س ــام ش ــا انج ــا ب ب

ســفارش شــما تبدیــل بــه یــک موقعیــت معاماتــی 

مــی شــود. با کلیــک راســت کــردن بــر روی موقعیت 

ــش  ــه ویرای ــاب گزین ــی )Position( و انتخ معامات

ــرای  ــد ب ــذف )Modify or Delete( می توانی ــا ح ی

آن مقــدار برداشــت ســود )Take Profit( و یــا 

ــد. توقــف ضــرر )Stop Loss( تعییــن کنی

بــا انجــام شــدن ســفارش اجــرای مســتقیم، 

ســفارش شــما تبدیــل بــه یــک موقعیــت معاماتــی 

مــی شــود. با کلیــک راســت کــردن بــر روی موقعیت 

ــش  ــه ویرای ــاب گزین ــی )Position( و انتخ معامات

ــرای  ــد ب ــذف )Modify or Delete( می توانی ــا ح ی

آن مقــدار برداشــت ســود )Take Profit( و یــا 

ــد. ــن کنی ــرر )Stop Loss( تعیی ــف ض توق

ــه  ــی ک ــه در زمان ــر اینک ــه دیگ ــل توج ــه قاب نکت

ســهمی دارای صــف اســت، نبایــد از ســفارش اجــرای 

ــرد. مســتقیم اســتفاده ک
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:)Pending Order( سفارش های شرطی )2

ــر  ــه کارب ــی اســت ک ــات زمان ــن سفارش ــرد ای کارب

قصــد انجــام خریــد یــا فــروش در قیمتی متفــاوت از 

قیمــت فعلــی بــازار را دارد. در ایــن نــوع سفارشــات، 

در صورتــی کــه قیمــت مظنــه بــازار ســهم بــه قیمــت 

از پیــش تعییــن شــده توســط کاربر برســد، ســفارش 

مــورد نظــر بــا شــرایط از پیــش تعیین شــده توســط 

مشــتری، انجــام مــی شــود.

:)Buy Limit( خرید محدود) 1-2

ــر  ــه کارب ــت ک ــی اس ــفارش زمان ــن س ــرد ای کارب

قصــد خریــد نمــادی را در قیمتــی پاییــن تــر از 

قیمــت فعلــی بــازار دارد. در ایــن نــوع ســفارش بــه 

 )Ask(ــروش ــنهادی ف ــت پیش ــیدن قیم ــض رس مح

ــا  ــد ب ــر، خری ــه قیمــت تعییــن شــده توســط کارب ب

ــود. ــام می ش ــف انج ــت ص رعای

انواع سفارش های شرطی عبارتند از :

ــه  ــود ک ــت ش ــفارش دق ــن س ــتفاده از ای در اس

ــج  ــت در رن ــی بایس ــًا م ــتی، حتم ــت درخواس قیم

ــر  ــا کمت ــر ی ــه و براب ــت روزان ــان قیم ــاز نوس مج

ــا  ــد. ام ــروش )Ask( باش ــنهادی ف ــت پیش از قیم

 Take و   Stop Loss قیمت هــای  تعییــن  بــرای 

Profit محدودیتــی وجــود نــدارد. مشــخص کــردن 

حــدود Stop Loss و Take Profit بــرای ســفارش 

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

درخواســتی ســفارش و مقــدار Take Profit را باالتــر 

ــد. ــرار دهی ــفارش ق ــتی س ــت درخواس از قیم

Stop Loss در ســفارش Buy Limit: مشــخص 

کــردن حــد توقــف ضــرر )Stop Loss( در ســفارش 

ــی  ــه زمان ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــد محــدود ب خری

ــام  ــده انج ــفارش داده ش ــرخ س ــفارش در ن ــه س ک

شــد، در صورتــی کــه قیمــت آن ورق بهــادار در بــازار 

کاهــش پیــدا کــرد و بــه ســطح حــد توقــف ضــرر که 

توســط کاربــر مشــخص شــده اســت رســید )یعنــی 

ــامانه  ــد(، س ــه ش ــر معامل ــا پایین ت ــت ی در آن قیم

ــر در  ــر کارب ــی اگ ــورت خودکار)حت ــه ص ــی ب معامات

ــازار حضــور نداشــته باشــد( تمامــی موجــودی آن  ب

ورق بهــادار را بــه فــروش رســاند.

Take Profit در ســفارش Buy Limit: مشــخص 

در   )Take Profit( برداشــت ســود  کــردن حــد 

ســفارش خریــد محــدود بــه ایــن معنــی اســت کــه 

ــده  ــفارش داده ش ــرخ س ــفارش در ن ــه س ــی ک زمان

انجــام شــد، در صورتــی که قیمــت آن ورق بهــادار در 

بــازار افزایــش پیــدا کــرد و بــه ســطح حــد برداشــت 

ــت  ــده اس ــخص ش ــر مش ــط کارب ــه توس ــود ک س

رســید )یعنــی در آن قیمــت یــا باال تــر معاملــه 

شــد(، ســامانه معاماتــی بــه صــورت خودکار)حتــی 

ــازار حضــور نداشــته باشــد( تمامــی  ــر در ب ــر کارب اگ

ــاند. ــروش رس ــه ف ــادار را ب ــودی آن ورق به موج

 Take Profit و Stop Loss در اســتفاده از حــدود

ــا  ــه ب ــود ک ــت ش ــد دق ــفارش Buy Limit بای در س

ــدود  ــن ح ــدام از ای ــه هرک ــازار ب ــت ب ــیدن قیم رس

قیمتــی، تلقــی سیســتم ایــن اســت کــه کاربــر دیگــر 

ــداری شــده نیســت  ــداری اوراق خری ــه نگه ــل ب مای

و در هــر قیمتــی حاضــر بــه فــروش می باشــد. 

بنابرایــن بــا رســیدن قیمــت بــازار بــه یکــی از حــدود 

ــت  ــن قیم ــه بهتری ــده ب ــداری ش ــور اوراق خری مذک

تقاضــا در آن لحظه)ســر صــف خریــد( فروختــه 

می شــود، کــه ایــن قیمــت ممکــن اســت باالتــر یــا 

پایین تــر از نــرخ توقــف ضــرر و یــا برداشــت ســود 

مشــخص شــده باشــد.

:)Sell Limit( فروش محدود ) 2-2

ــر  ــه کارب ــت ک ــی اس ــفارش زمان ــن س ــرد ای کارب

ــر از  ــی باالت ــادار را در قیمت ــروش اوراق به ــد ف قص
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قیمــت فعلــی بــازار دارد. فــروش در قیمــت تعییــن 

ــر )  ــا بهت ــر ی ــی براب ــه قیمت ــر ک ــط کارب ــده توس ش

ــن  ــت. در ای ــه )Ask( اس ــت عرض ــر ( از قیم باالت

ــنهادی  ــت پیش ــیدن قیم ــض رس ــه مح ــفارش ب س

خریــد )Bid( بــه قیمــت تعییــن شــده توســط کابــر، 

ــود. ــام می ش ــف انج ــت ص ــا رعای ــروش ب ف

در اســتفاده از ایــن ســفارش دقــت داشــته باشــید 

ــت در  ــی بایس ــًا م ــتی، حتم ــت درخواس ــه قیم ک

ــتر از  ــا بیش ــر و ی ــه و براب ــت روزان ــاز قیم ــج مج رن

ــرای  ــا ب ــد )Bid( باشــد. ام قیمــت پیشــنهادی خری

 Take Profit و Stop Loss تعییــن قیمت هــای

ــدارد . ــود ن ــی وج محدودیت

 Take و Stop Loss مشــخص کــردن حــدود

ــاری اســت، امــا  ــرای ســفارش کامــاً اختی Profit ب

ــدار Stop Loss را  ــتی مق ــل بایس ــورت تمای در ص

 Take باالتــر از قیمــت درخواســتی ســفارش و مقــدار

Profit را کمتــر از قیمــت درخواســتی ســفارش قــرار 

دهیــد.

Stop Loss در ســفارش Sell Limit: مشــخص 

کــردن حــد توقــف ضــرر )Stop Loss( در ســفارش 

فــروش محــدود بــه ایــن معنــی اســت کــه زمانــی 

ــام  ــده انج ــفارش داده ش ــرخ س ــفارش در ن ــه س ک

شــد، در صورتــی کــه قیمــت آن ورق بهــادار در بــازار 

افزایــش پیــدا کــرد و بــه ســطح حــد توقــف ضــرر 
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ــید  ــت رس ــده اس ــخص ش ــر مش ــط کارب ــه توس ک

)یعنــی در آن قیمــت یــا باال تــر معاملــه شــد(، 

ــر  ــی اگ ــورت خودکار)حت ــه ص ــی ب ــامانه معامات س

ــداد  ــه تع ــد( ب ــته باش ــور نداش ــازار حض ــر در ب کارب

فروختــه شــده طــی ایــن ســفارش، اقــدام بــه خریــد 

ــد. ــازار می کن ــت ب ــه قیم ــادار ب آن ورق به

ــخص  ــفارش Sell Limit: مش Take Profit در س

در   )Take Profit( برداشــت ســود  کــردن حــد 

ســفارش فــروش محــدود بــه ایــن معنــی اســت کــه 

ــده  ــفارش داده ش ــرخ س ــفارش در ن ــه س ــی ک زمان

انجــام شــد، در صورتــی که قیمــت آن ورق بهــادار در 

بــازار کاهــش پیــدا کــرد و بــه ســطح حــد برداشــت 

ــت  ــده اس ــخص ش ــر مش ــط کارب ــه توس ــود ک س

ــه  ــر معامل ــا پایین ت ــت ی ــی در آن قیم ــید )یعن رس

شــد(، ســامانه معاماتــی بــه صــورت خودکار)حتــی 

اگــر کاربــر در بــازار حضــور نداشــته باشــد( بــه تعداد 

فروختــه شــده طــی ایــن ســفارش، اقــدام بــه خریــد 

ــد. ــازار می کن ــت ب ــه قیم ــادار ب آن ورق به

 Take Profit و Stop Loss در اســتفاده از حــدود

ــا  ــه ب ــود ک ــت ش ــد دق ــفارش Sell Limit بای در س

ــدود  ــن ح ــدام از ای ــه هرک ــازار ب ــت ب ــیدن قیم رس

قیمتــی، تلقــی سیســتم ایــن اســت کــه کاربــر 

مایــل بــه خریــد اوراق فروختــه شــده در هــر قیمتــی 

ــه  ــازار ب ــت ب ــیدن قیم ــا رس ــن ب ــد. بنابرای می باش

یکــی از حــدود مذکــور اوراق مــورد نظــر بــه بهتریــن 

قیمــت عرضــه در آن لحظه)ســر صــف فــروش( 

خریــداری می شــود.

:)Buy Stop( خرید توقفی) 3-2

ــی  ــرد آن زمان ــت وکارب ــتراتژیک اس ــی اس سفارش

ــر از  ــی باالت ــد در قیمت ــد خری ــر قص ــه کارب ــت ک اس

ــن  ــت تعیی ــد در قیم ــازار دارد. خری ــی ب ــت فعل قیم

ــه ی  ــت عرض ــر از قیم ــه باالت ــر ک ــط کارب ــده توس ش

ــت. ــی )Ask( اس فعل

ــاً  ــدر فع ــفارش در مفیدتری ــن س ــتفاده از ای اس

ــت ــر نیس ــکان پذی ام

:)Sell Stop( فروش توقفی) 4-2

ــی  ــرد آن زمان ــت وکارب ــتراتژیک اس ــی اس سفارش

اســت کــه کاربــر قصــد فــروش در قیمتــی پاییــن تــر 

از قیمــت فعلــی بــازار دارد. فــروش در قیمــت تعییــن 

شــده توســط کاربــر کــه قیمتــی پاییــن تــر از قیمــت 

تقاضــای فعلــی )Bid( اســت.

ــاً  ــدر فع ــفارش در مفیدتری ــن س ــتفاده از ای اس
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ــت. ــر نیس ــکان پذی ام

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

سفارشــی اســتراتژیک و ترکیبــی از دو نوع ســفارش 

شــرطی خریــد )Buy stop–Buy Limit( اســت. 

کاربــرد ایــن ســفارش زمانــی اســت کــه کاربــر قصــد 

ــت  ــیدن قیم ــس از رس ــدش پ ــفارش خری دارد س

ــازار بــه شــرط قیمتــی تعییــن شــده، بــه ســامانه  ب

معاماتــی ارســال شــود. )بــه بیــان ســاده تــر کاربــرد 

ایــن ســفارش زمانــی اســت کــه کاربــر قصــد خریــد 

ــی را دارد( ــای فعل ــر از نرخ ه ــای باالت در قیمت ه

در ایــن نــوع ســفارش بــه محــض رســیدن قیمــت 

بــازار بــه شــرط قیمتــی تعییــن شــده توســط کاربــر 

در قســمت Price )کــه مــی بایســت برابــر یــا بزرگتر 

از قیمــت عرضــه در آن لحظــه باشــد( ســفارش 

 Stop شــرطی خرید،بــه قیمتــی کــه در قســمت

ــه ســامانه معامــات  Limit Price تعییــن شــده، ب

ــه  ــد توجــه داشــت ک ــه بای ــی شــود. البت ارســال م

 Stop Limit Price قیمــت تعییــن شــده در قســمت

می  بایســت بــه قیمــت فیلــد Price بســیار نزدیــک 

باشــد.

 Buy stop Limit یکــی از مزایــای مهــم ســفارش

 ،)Price( ــفارش ــی س ــرط قیمت ــن ش ــکان تعیی ام
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ــه قیمــت اســت. ــج مجــاز روزان خــارج از رن

 Take و Stop Loss مشــخص کــردن حــدود

ــاری اســت، امــا  ــرای ســفارش کامــاً اختی Profit ب

 Stop Loss در صــورت تمایــل مــی بایســت مقــدار

را برابــر و یــا کوچکتــر از Stop Limit Price و مقــدار 

 Stop Limit ــر از ــا بزرگت ــر و ی Take Profit را براب

ــد. ــرار دهی Price ق

ــد  ــفارش مانن ــن س ــور در ای ــدود مذک ــوم ح مفه

می باشــد.  Buy Limit ســفارش 

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

سفارشــی اســتراتژیک و ترکیبــی از دو ســفارش 

ــت.  ــروش )Sell Stop - Sell Limit( اس ــرطی ف ش

کاربــرد ایــن ســفارش زمانــی اســت کــه کاربــر قصــد 

ــس  ــخص پ ــت مش ــه قیم ــی ب ــفارش فروش دارد س

ــی تعییــن  ــه شــرط قیمت ــازار ب از رســیدن قیمــت ب

ــه  ــود. )ب ــال ش ــات ارس ــامانه معام ــه س ــده، ب ش

بیــان ســاده تــر کاربــرد ایــن ســفارش مشــابه ســطح 

توقــف ضــرر یــا SL مــی باشــد بــا ایــن تفــاوت کــه 

ــرخ فــروش دقیقــا مشــخص مــی شــود( ن



11

در ایــن نــوع ســفارش بــه محــض رســیدن قیمــت 

بــازار بــه شــرط قیمتــی تعییــن شــده توســط کاربر در 

قســمت Price )کــه می بایســت برابــر یــا کوچکتــر 

از قیمــت تقاضــا در آن لحظــه باشــد( ســفارش 

 Stop ــه در قســمت ــی ک ــه قیمت ــروش، ب شــرطی ف

ــه ســامانه معامــات  Limit Price تعییــن شــده، ب

ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــود. البت ــال می ش ارس

 Stop Limit Price قیمــت تعییــن شــده در قســمت

می بایســت بــه قیمــت فیلــد Price بســیار نزدیــک 

باشــد.

 Sell Stop Limit یکــی از مزایــای مهــم ســفارش

 ، )price( ــفارش ــی س ــرط قیمت ــن ش ــکان تعیی ام

ــه قیمــت اســت. ــج مجــاز روزان خــارج از رن

 Take و Stop Loss مشــخص کــردن حــدود

ــاری اســت، امــا  ــرای ســفارش کامــاً اختی Profit ب

 Stop Loss در صــورت تمایــل مــی بایســت مقــدار

را مســاوی یــا بزرگتــر از Stop Limit Price و مقــدار 

 Stop Limit را مســاوی یــا کوچکتــر از Take Profit

Price قــرار دهیــد.

ــد  ــفارش مانن ــن س ــور در ای ــدود مذک ــوم ح مفه

می باشــد.  Sell Limit ســفارش 


