آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﺮﻓﻪ ای در اﮐﺴﯿﺮ

ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﺣﺮﻓﻪ ای" ﮐﻪ در ﻧﻮار اﺑﺰار ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دارد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در آﻣﻮزش ﻣﻮارد اﺻﻠﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ  5ﺑﺨﺶ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
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 -1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺒﺎدﻻت:
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎدﻻت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .رﻧﮓ آﺑﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ و رﻧﮓ
ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -2ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ:
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮدار "ﻗﯿﻤﺖ-زﻣﺎن" ﻣﺒﺎدﻻت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی ﺑﺨﺶ "ﻣﺒﺎدﻻت" ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﯿﻤﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮس را ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ،زﻣﺎن دﻗﯿﻖ و ﺣﺠﻢ ﻫﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 -3ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش:
در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ دو زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
-

ﺑﺎزار :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ )ﻫﺎی( ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی اوردرﺑﻮک ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺨﺮﯾﺪ ﯾﺎ
ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ.

-

ﻣﺤﺪود :در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪود ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ،ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮد )ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش( ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﻔﺎرش دﻟﺨﻮاه ﺑﺮ روی اوردرﺑﻮک ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺪود
)ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮ( رﺳﯿﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.



ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ در ورود ارﻗﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روی اﻋﺪاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ )ﺷﻤﺎره  4در
ﺗﺼﻮﯾﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.



ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﺮول ﻣﺎوس ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﯿﺒﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﺪاد وارد ﺷﺪه را ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

 -4ﺗﻤﺎم ﺳﻔﺎرش ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﯿﻤﺖ )ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد( در اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮار دارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻔﺎرش و ﯾﺎ
ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻨﺪ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻔﺎرش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﮑﺎف ﻗﯿﻤﺖ ) :(Spreadاﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻓﺮوش و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -5در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ "ﺣﺪ" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﯾﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺳﻔﺎرﺷﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد،
ﺳﻔﺎرش ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در "ﮐﯿﻒ ﭘﻮل" ﺑﺮ روی
ﮔﺰﯾﻨﻪ "ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺎدﻻت" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

