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نمای کلی سامانه

ــر  ــوق صفحــه معامــات اوراق بهــادار فارابیکســو را نمایــش می دهــد، ب ــر ف ــد تصوی همــان طــور کــه مشــاهده می نمایی  
ــا هــر شــماره، توضیحــی مختصــر در نظــر گرفتــه شــده اســت. روی تصویــر، شــماره هایــی مشــخص شــده اســت کــه متناظــر ب

شماره ۱: منو بار
در ایــن قســمت، بخــش هــای متفــاوت فارابیکســو  قــرار دارد کــه بــا کلیــک بــر روی هــر یــک از ایــن بخــش هــا، اطاعــات   
آن  هــا در پاییــن صفحــه بارگــذاری می شــود. منوبــار شــامل ســه بخــش اصلــی اســت: نــوع اول دسترســی بــه اطاعــات کارگــزاری  ، 

نــوع دوم اطاعــات کاربــری و نــوع ســوم بخــش هــای عملیاتــی.

شماره ۲: دیده بان
جهت دسته بندی کردن نماد ها و مشاهده چارت تریدینگ، از قسمت دیده بان استفاده می گردد.  

شماره 3: اطالعات نماد
مشاهده  اطاعات هر نماد در این قسمت در نظر گرفته شده است.

شماره 4: هات لیست
نمایی از وضعیت نماد ها با توجه به دسته بندی های موجود در این بخش، قابل مشاهده می باشد.  

شماره 5: بیکسو وایزر
این بخش از سامانه بیکسووایزر نام دارد، ودر راستای اعام سیگنال عمل می کند.  
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شماره 6: خبر ها
در ایــن قســمت بــا اســتفاده از دســته بنــدی هــای مختلــف: پیــام هــای ناظربــازار، اطاعیــه ی کــدال، خبــر هــا و تحلیــل   

ــت . ــه اس ــرار گرفت ــران ق ــترس کارب ــانی در دس ــاع رس ــرای اط ــی ب ــورس 24، فضای ــای ب ه

شماره 7: یادداشت ها
در این بخش کاربر می تواند از طریق گروه های موجود با مدیران سیستم به گفتگو بپردازد.  

شماره ۸: سفارش ها
بــرای مدیریــت ســفارش هــای ثبــت شــده در ســامانه، ایــن بخــش تهیــه شــده اســت. در ایــن بخــش کلیــه ســفارش هــای   

ــت.  ــری اس ــل پیگی ــتری، قاب ــال مش فع

شماره ۹: معامالت
در این بخش گزارشی از دارایی های معامله شده روز، نمایش داده می شود.  

شماره ۱۰: پورتفوی
بخــش پورتفــوی، یکــی از جــذاب  تریــن قســمت هــای ســامانه می باشــد، کــه در ایــن بخــش کاربــر می توانــد تعــداد و ســود/  

ــد. ــه شــکل محاســبه شــده مشــاهده نمای ــه ســر را ب ــن و نقطــه ســر ب ــن قیمــت میانگی ــا و همچنی ــی ه ــان دارای زی

شماره ۱۱: وضعیت حساب
ایــن کادر در لحظــه اطاعاتــی ماننــد خالــص دارایــی، قــدرت خریــد، ارزش پورتفــوی، ســود/زیان و مبلــغ بلوکــه شــده را بــه   

اطــاع کاربــر می رســاند. 

شماره ۱۲: پنجره  ثبت  سفارش
در این بخش امکان ثبت سفارش خرید/فروش وجود دارد.  

شماره ۱3: آتی کاال
یکــی دیگــر از ویژگــی هــای ســامانه، مشــاهده و انجــام معامــات دو بــازار مجــزا هماننــد اوراق بهــادار و آتــی کاال در یــک   

ــت. ــده اس ــم ش ــی کاال فراه ــات آت ــام معام ــاهده و انج ــکان مش ــش ام ــن بخ ــد. در ای ــرم می باش پلتف

شماره ۱4: درخواستها
در ایــن بخــش امــکان انجــام پرداخــت الکترونیکــی, اعامیــه واریــز وجــه, درخواســت پرداخــت وجــه و درخواســت تغییــر   

کارگزارناظــر وجــود دارد.

شماره ۱5: بازار
قابلیت مشاهده نقشه بازار به همراه وضعیت گروه نماد ها در این بخش بارگذاری گردیده است.  
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شماره ۱6:گزارش ها
ــت  ــی کاال و درخواس ــادار و آت ــاب اوراق به ــردش حس ــات و گ ــات، معام ــهایی از سفارش ــر گزارش ــش نمایانگ ــن بخ ای  

پرداخــت الکترونیکــی مــی باشــد.

Bixo Tv :۱7 شماره
در ایــن بخــش بــا توجــه به کانــال های متفاوت آموزشــی، امکان مشــاهده کلیپ های موجود در کانال ها فراهم شــده اســت.   

شماره ۱۸: پیشرفته
ــزار  ــا تمامــی اب ــر امــکان تحلیــل تکنیــکال ب ــه کارب ــد ســامانه، بخــش پیشــرفته می باشــد. قابلیتــی کــه ب ویژگــی جدی  

می دهــد. را  تکنیکالــی 

شماره ۱۹: شاخص 
کاربر با استفاده از این کادر می تواند کلیه اطاعات مربوط به شاخص و تغییرات آن را در بازار مشاهده نماید.  

شماره ۲۰: تنظیمات 
بخش تنظیمات دارای امکاناتی نظیر: پروفایل، تعهدنامه، تغییر رمزعبور و تنظیم قالب می باشد.  

شماره ۲۱: تور آشنایی با سیستم
کاربر می تواند با استفاده از این بخش، قسمت های آموزشی و کاربردی سامانه را مشاهده نماید.  

شماره ۲۲: درباره...
در ایــن بخــش کاربــر قــادر بــه دریافــت فایل راهنمــا، اطاعات شــعب کارگــزاری و دریافت آخرین نســخه ســامانه می باشــد.  
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منوبار:

منوبــار، دسترســی بــه ابــزار هــای مختلــف فارابیکســو را مهیــا می ســازد، در ایــن قســمت آیکــون هــای مختلفــی   وجــود   
ــم.  ــا می پردازی ــرح آنه ــه ش ــه ب ــه در ادام دارد ک

وضعیت بازار:

این قسمت نمایانگر وضعیت و زمان فعلی بازار می باشد که شامل سه وضعیت به شرح ذیل می باشد:  
پیش گشایش: از ساعت 8:30 تا ساعت 9:00 می باشد و در این بازه زمانی امکان ثبت، ویرایش و حذف سفارش وجود دارد.

معامالت پیوسته: از ساعت 9:00 تا ساعت 12:30 می باشد و امکان انجام معامات در این وضعیت وجود دارد.

بازار بسته: از ساعت  12:30 تا ساعت 8:30 روز معاماتی بعد، بازار در وضعیت بسته قرار دارد. 

تنظیم اطالعات کاربری:

ــری را  ــات کارب ــات و تنظیم ــوان اطاع ــمت می ت ــن قس ــای ای ــم ه ــق آیت از طری  
تغییــر داد، آیتــم هــای ایــن بخــش عبــارت اســت از: پروفایــل مــن، تنظیمــات، تعهدنامــه 
مــن، تغییــر رمزعبــور و دکمــه خــروج کــه در ادامــه بــه تفصیــل توضیــح داده خواهــد شــد.

تصویــر مــورد نظــر بایــد حجــم کمتــر از 50 کیلوبایــت و ســایز آن مابیــن 32 * 
32 پیکســل و 256 * 256 پیکســل باشــد.

آیتم پروفایل من:

از طریــق ایــن آیتــم می تــوان اطاعــات ثبــت شــده کاربــر در ســامانه را   

مشــاهده کــرد. ایــن اطاعــات از طریــق مدیریــت ســامانه قابــل تغییــر می باشــد، 

تنهــا آیتــم قابــل تغییــر، تصویــر کاربــری اســت. بــرای تغییــر تصویــر کاربــر، بــا 

کــرد.  انتخــاب  را  تصویــر  نــوع  از  فایلــی  می تــوان  کاربــر  تصویــر  روی  بــر  کلیــک 
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تغیر رمز عبور:

بــا کلیــک بــر روی ایــن گزینــه کادری بــه شــکل رو بــه رو بــاز   

ــام کاربــری خــود را تغییــر  می شــود. در ایــن قســمت ابتــدا می توانیــد ن

دهیــد ســپس  می بایســت رمــز عبــور فعلــی خــود را وارد نماییــد ســپس 

ــد. در  ــه وارد نمایی ــش مربوط ــرار آن را در بخ ــد و تک ــور جدی ــه عب کلم

ــا موفقیــت تغییــر پیــدا کنــد، پیغــام  صورتــی کــه کلمــه عبــور شــما ب

ــد شــد. ــش داده خواه ــور" نمای ــز کلمــه عب ــت آمی ــر موفقی "تغیی

 نام کاربری می بایست  حداقل از پنج و کلمه عبور از هشت حرف یا عدد یا ترکیبی از هر دو تشکیل شده باشند.

تعهدنامه من:

ایــن بخــش مربــوط بــه محدودیــت هــای خــاص می باشــد و مــی بایســت حتمــا بــرای انجــام معامــات محدودیــت دار، تعهــد نامــه   
ــود. ــال ش ــورس فع ــه فراب ــازار پای ــای ب ــد نماده ــات مانن ــام معام ــی انج ــا دسترس ــد ت ــد کنی ــد و تایی ــاهده نمایی ــر را مش ــورد نظ م
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تنظیمات:

درایــن بخــش کاربــران می تواننــد از چهــار بخــش محیطــی، کلیــد هــای میانبــر، معامــات و آتــی کاال اســتفاده و از قابلیتهــای موجــود   

ــوند.  ــد ش ــره من ــات به در تنظیم

تنظیمات محیطی:

ایــن بخــش قابلیــت انتخــاب چهــار تــم از رنــگ هــای ســفید، مشــکی، ســرمه ای و پاراکیت)ســبز / نارجــی( را دارا می باشــد و همچنیــن   
ــد .  ــت را دارا می باش ــده اس ــکیل ش ــیک تش ــدرن و کاس ــوع م ــه از دو ن ــری ک ــط کارب ــش راب ــر نمای ــکان تغیی ام

اوراق بهادار

کلیدهای میانبر:

بــرای خریــد ســریع در ســامانه فارابیکســو کاربــران می تواننــد از کلیدهــای میانبــر اســتفاده نماینــد، بــرای فعــال کــردن کلیدهــای   

میانبــر ابتــدا بــه قســمت تنظیمــات پروفایــل خــود رفتــه و تیــک فعــال کــردن کلیــد هــای میانبــر را فعــال نماییــد، بــا فعــال کــردن ایــن 

ــای: ــد ه ــه کلی گزین

ــفارش و بســتن  ــرای س ــفارش، shi ft + f10: اج ــرای س ــروش، f10: اج ــره ف ــد، f8: پنج ــره خری ــات، f6: پنج f1: بیکســونما، f2:تنظیم

ــوی. ــب پورتف ــش ت ــات. shift + P: نمای ــب سفارش ــش ت ــود. shift + o: نمای ــال می ش ــران فع ــرای کارب ــره، ب پنج

https://www.farabixo.com


© www.irfarabi.com 14

www.farabixo.com
بخش معامالت کلید های میانبر:

ــی  ــه ای طراح ــات حرف ــام معام ــور انج ــه منظ ــش ب ــن بخ ای  
شــده اســت و کاربــران بــرای اســتفاده از ایــن بخــش می بایســت ابتــدا در 

ــد. ــال نماین ــات را فع ــک تنظیم ــر تی ــای میانب ــد ه ــش کلی بخ

ــه  ــد ک ــروش می باش ــد و ف ــمت خری ــامل دوقس ــات ش ــش معام بخ

ــا کامــل کــردن هــر یــک از ردیــف هــای موجــود می تواننــد  ــران ب کارب

پنجــره ثبــت ســفارش خریــد یــا فــروش را آمــاده ســفارش ســازند و نحوه 

ــا دکمــه  ــه صــورت ترکیبــی ب ــه ایــن شــکل می باشــد کــه ب اســتفاده ب

هــای میانبــر F6 )پنجــره خریــد( و F8 )پنجــره فروش(فعــال می شــود.

دکمه خروج:

ــه صفحــه ی  ــر روی ایــن آیکــون ب ــا کلیــک ب ــر روی ایــن آیکــون کلیــک کنیــد، ب ــرای خــارج شــدن از ســامانه ب ب   

ــت. ــد گش ــاز خواهی ــن ب الگی
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دیده بان:
اصطــاح دیده بــان در فارابیکســو عبــارت اســت، از آخریــن قیمــت درصــد تغییــرات نمــاد کــه امــکان دســته بنــدی کــردن آن هــا 

بــه طــور دلخــواه و بــر اســاس نیــاز کاربــر مهیــا شــده اســت.

دیده بان پورتفوی:

ــکیل  ــهام تش ــبد س ــی س ــاس دارای ــر اس ــوی ب ــان پورتف دیده ب  
می گــردد، امــکان اضافــه و حــذف ســهام بــه طــور مســتقیم در آن وجــود 
نــدارد. بعــد از خریــد ســهم، آن ســهم بــه دیده بــان اضافــه خواهــد شــد 
و در صورتــی کــه تمــام دارایــی از یــک ســهم را بــه فــروش برســانید آن 

ــد. ــد ش ــذف خواه ــوی ح ــان پورتف ــهم از دیده ب س

امکان افزودن دیده بان تکراری وجود نخواهد داشت.

 ایجاد دیده بان جدید:

ــک  ــش کلی ــر روی فِلِ ــت ب ــد می بایس ــان جدی ــاد دیده ب ــرای ایج ب  
نماییــد، بــا بــاز شــدن لیســت دیده بــان بــر روی گزینــه جدیــد کلیــک نماییــد.

در ادامــه در پنجــره ی بــاز شــده، نــام دیده بــان دلخــواه را وارد نمــوده   
ــت  ــره در لیس ــدن پنج ــته ش ــا بس ــد ب ــک نمایی ــد کلی ــه تایی ــر روی دکم و ب

می نماییــد.  مشــاهده  را  شــده  افــزوده  دیده بــان  نــام  دیده بــان، 

 نحوه اضافه کردن نماد به دیده بان های شخصی:

در لیســت دیده بــان یکــی از دیده بــان هــای تعریــف شــده را انتخــاب نماییــد ســپس در قســمت جســتجوی نمــاد، نمــاد   
ــان  ــه دیده ب ــزودن در کادر جســتجو، نمــاد ب ــر روی دکمــه  اف ــا کلیــک ب ــت ب ــد. در نهای دلخــواه را جســتجو و انتخــاب نمایی

انتخــاب شــده افــزوده خواهــد شــد.  

 امکان افزودن دیده بان تکراری وجود نخواهد داشت.

اوراق بهادار
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ویرایش دیده بان ایجاد شده:

ــش  ــه ویرای ــان ایجــاد شــده دکم ــر روی دیده ب ــن ب ــرار گرفت ــا ق ب  
ــد. ــش نمای ــر را ویرای ــد نظ ــان م ــد دیده ب ــر می توان ــود و کارب ــر می ش ظاه

بــا کلیــک بــر روی دکمــه ویرایــش پنجــره رو بــه رو بــاز می شــود با   
بــاز شــدن ایــن پنجــره کاربــر می توانــد نــام دیده بــان خــود را تغییــر دهــد و 
بــا کلیــک بــر روی دکمــه تاییــد نــام دیده بــان ایجــاد شــده تغییــر می کنــد.

 حذف نماد از دیده بان ایجاد شده:

ــود  ــای موج ــاد ه ــی از نم ــر روی یک ــوس ب ــرار دادن م ــا ق ب  
ــاد  ــذف نم ــر ح ــدر) نمایانگ ــه ضرب ــرروی دکم ــک ب ــان و کلی در دیده ب

گــردد. مــی  حــذف  دیده بــان  از  مذکــور  می باشــد(نماد 

 حذف دیده بان ایجاد شده:

بــا قــرار دادن مــوس بــر روی لیســت دیده بــان و یکــی   
ــدر  ــه ضرب ــر روی دکم ــک ب ــا کلی ــده و ب ــاد ش ــای ایج ــان ه از دیده ب
ــان مذکــور از  ــان ایجــاد شــده می باشــد(، دیده ب )نمایانگــر حــذف دیده ب

می گــردد. حــذف  لیســت 

دیده بان پورتفوی را نمی توان حذف کرد و به صورت پیش فرض در لیست دیده بان مشخص می باشد.

 امکان ویرایش نام دیده بان پورتفوی وجود ندارد.

 وضعیت پیش گشایش در دیده بان:

در قســمت دیده بــان زمانــی کــه بــازار در وضعیــت پیــش   
ــای  ــاد ه ــرار دارد، نم ــا 9:00 ق ــی 8:30 ت ــازه زمان ــی در ب ــایش یعن گش
داخــل دیده بــان بــا عامــت دایــره شــکل زرد رنــگ نمایــش داده می شــود. 
و قســمت تغییــرات آن نســبت بــه قیمــت پایانــی دیــروز و صــف عرضــه/

تقاضــا موجــود امــروز تغییــر می کنــد و رونــد مثبــت یــا منفــی بــودن صف 
ــد. ــان را مشــخص می نمای ــای داخــل دیده ب ــاد ه ــرای نم عرضه/تقاضــا ب
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چارت پیشرفته

ابزار چارت تکنیکال:
ویژگــی جــذاب افــزوده شــده بــه ســامانه، چــارت پیشــرفته می باشــد کــه از قابلیــت هــای متنــوع و کاربــردی تکنیکالی برخــوردار   

ــم. ــار می پردازی ــه اختص ــه ب ــت ک اس
چارت تریدینگ:

بــا فعــال کــردن چــارت تریدینــگ کاربــر می توانــد ســفارش خریــد یــا فــروش خــود را بــر روی قیمــت مجــاز بــازه روز بــر روی چــارت   

ــد.  ــارت را دارا می باش ــر چ ــده ب ــته ش ــال گذاش ــفارش فع ــذف س ــکان ح ــت ام ــن قابلی ــق ای ــد و از طری ــرار ده ق

اوراق بهادار

مقدمه:
( در قســمت دیــده بــان، چــارت تحلیــل تکنیــکال جایگزیــن اطاعــات نمــاد در وســط  بــا کلیــک بــر روی آیکــون پیشــرفته )  
صفحــه در رابــط کاربــری کاســیک میگــردد و همچنیــن در رابــط کاربــری مــدرن به صــورت پیش فــرض در وســط صفحه نمایان می باشــد.

امــکان مشــاهده چــارت پیشــرفته ابــزاری اســت بــه منظــور مشــاهده نمــودار ســهام انتخابــی در لیســت دیــده بــان و همچنیــن انجام 
امــور طراحــی بــا اســتفاده از ابزارهــای موجــود در جهــت تحلیــل و بررســی رونــد تغییــرات ســهام. کلیــه کاربــران بــا اســتفاده از 
امکانــات موجــوددر راهنمــای فــوق، قابلیــت تحلیــل انــواع ســهام بــه صــورت عــادی و تعدیــل شــده بــر اســاس قیمــت پایانــی ســهام 

در دوره هــای زمانــی دلخــواه را خواهنــد داشــت.

ــارت  ــود در چ ــوارد موج ــه م ــا کلی ــزار و ی ــورد اب ــادات در م ــا انتق ــرات، پیشــنهادات و ی ــواع نظ ــال ان ــور ارس ــه منظ ــن ب همچنی
پیشــرفته مــی تــوان از قســمت " بازخــورد چــارت"  اســتفاده و مــوارد را بــه همــراه تصویــر بــرای دوســتان واحــد پشــتیبانی ارســال 

نماینــد تــا در اســرع وقــت نســبت بــه بررســی و اعمــال آنهــا اقدامــات الزم صــورت پذیــرد.
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اندیکاتورها:

ــا  ــا ی ــن ه ــواع میانگی ــه ازان ــع هســتند ک ــه ای از تواب ــا مجموع اندیکاتوره  

ــر ســنجش  ــه مهمت ــا و از هم ــد ه ــن هشــدارها، تایی ــرای گرفت ــات ب حجــم معام
ــا  ــد هــا در کنــار الگوهــا و ی ــا حتــی پیــش بینــی آینــده رون ــد هــا و ی قــدرت رون

سایر ابزار ها در کنار نمودار مورد استفاده قرار میگیرند. 
ــی  ــای تحلیل ــزار ه ــرم اف ــد ن ــی مانن ــات و ابزارهای ــی امکان ــکال دارای تمام ــارت تکنی چ

ــر  ــاب ه ــا انتخ ــود دارد و ب ــا وج ــور ه ــتجو اندیکات ــکان جس ــش ام ــن بخ ــد. در ای می باش

ــود. ــال می ش ــارت اعم ــر روی چ ــا ب ــور ه ــدام از اندیکات ک

دوره نمایش:

نمایــش  دوره  اســاس  بــر  چــارت  کندل هــای  فواصــل  نمایــش،  دوره  از  منظــور   

ــد.  ــی باش ــم م ــه تنظی ــش روزان ــرض دوره نمای ــش ف ــورت پی ــه ص ــد. ب ــی باش ــده م ــاب ش انتخ
تایــم فریــم هــای مختلــف، داده هــای قیمتــی متناســب را مشــاهده نمایــد. کاربــر می توانــد در 

نوع نمودار:

کاربــر بــا اســتفاده از ابــزار نــوع نمــودار می توانــد از نمــودار هــای موجــود اســتفاده و چــارت را بــر   

ــد.  ــاهده نمای ــاس آن مش اس

انتخاب نوع نمودار شامل میله ای، خطی، شمعی و ....

جزئیات چارت:

بــا فعــال کــردن ایــن آیکــون بــر روی هــر یــک از کنــدل داده هــا کــه قــرار بگیریــم، اطاعاتــی نظیــر:   

قیمــت لحظــه ای، تاریــخ انجــام معاملــه، تعــداد حجــم معاملــه شــده، قیمــت آغــاز و پایــان و کمریــن و بیشــترین 

ــد. ــی باش ــش م ــل نمای ــرک قاب ــت و متح ــورت ثاب ــه دوص ــد. ب ــش می ده ــده را نمای ــه ش ــت معامل قیم
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بزرگنمایی و تهیه عکس از چارت:

ــه صــورت تمــام صفحــه مشــاهده نمایــد  ــزار می توانــد چــارت را ب ــا اســتفاده از ایــن دو اب ــر ب کارب  

و امــکان تهیــه عکــس در هــر زمــان از نمــودار بــه همــراه انــواع طراحــی هــای دلخــواه وجــود دارد و 
ــدد. ــتفاده مج ــره و اس ــکان ذخی ــن ام همچنی

ابزار های کاربردی چارت:

ایــن ابــزار هــا در کادر ســمت چــپ چــارت می باشــند، ابــزار هایــی از قبیــل: نمایــش مختصــات، رســم خــط رونــد افقــی و مــورب،   

رســم کانــال، رســم انــواع فیبوناچــی، انــدازه گیــری، آهــن ربــا، پــاک کــردن همــه طراحــی هــا و بازیابــی تنظیمــات اولیــه چــارت کــه بــه 

ــم. ــا  می پردازی ــح آنه ــه توضی ــار ب اختص
غیر فعال کردن ابزار طراحی:

به منظور انصراف از ادامه طراحی بر روی نمودار می توان از آیکون فوق استفاده نموده.  

نمایش مختصات:
با کلیک بر روی آیکون فوق امکان مشاهده مختصات در محور عمودی و افقی بر در نمودار برای کاربر فراهم می گردد.  

انواع کانالها:

هنگامــی کــه رونــد ســهمی بیــن 2 خــط مــوازی پیــش بــرود مــی تــوان بــرای آن یــک کانــال در   

ــا اســتفاده از ابــزار فــوق مــی تــوان انــواع کانالهــای بــه صــورت خــط رونــد، کانــال مــوازی و  نظرگرفــت.  ب

ــود. ــیم نم ــواه را ترس ــای دلخ کاناله

اوراق بهادار
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ابزار فیبوناچی:

ــدد  ــوع ع ــه از مجم ــم ک ــه ه ــداد دنبال ــه ی اع ــی از مجموع ــزار طراح ــامل اب ش  

فعلــی بــا عــدد قبلــی حاصــل مــی شــود. امــا خاصیــت بســیار مهــم دنبالــه فیبوناچــی ایــن 

اســت کــه خــارج قســمت تقســیم هــر عــدد بــه عــدد قبلــی خــود برابــر عــدد 1/816 اســت.

ابزار شکلی:
ترسیم انواع اشکال به صورت دایره، بیضی، مربع و مستطیل بر اساس نیاز در نمودار قابل طراحی و پیاده سازی خواهد بود.  

نوشتن متن:

امکان نوشتن متن یا جمله دلخواه بر روی نمودار با استفاده از ابزار فوق فراهم خواهد بود.  

اوراق بهادار
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اندازه گیری:

امکان اندازی گیری در نمودار بر روی انواع طراحی ها و اندیکاتورها به همراه تغییر تنظیمات پارامتر در ابزار فوق.  

پاک کردن همه طراحی ها:
ــواع  ــامل ان ــه ش ــورت گرفت ــای ص ــی ه ــه طراح ــوان کلی ــی ت ــوق م ــزار ف ــتفاده از اب ــا اس ب  

نمــود. حــذف  را  یکجــا  صــورت  بــه  ترســیمی  خطــوط  و  اندیکاتورهــا  کانالهــا، 

بازیابی تنظیمات اولیه چارت:
با استفاده از ابزار فوق، کلیه تنظیمات و پارامترهای تغییر داده شده به حالت پیش فرض و ابتدایی برخواهد گشت.  

لگاریتمی، رویدادها و تعدیلی:

از قابلیــت هــای مهــم چــارت پیشــرفته مــی تــوان بــه مــواردی از قبیــل لگاریتمــی، رویدادهــا و تعدیلــی اشــاره کــرد. هــر   
یــک از مــوارد فــوق بــه صــورت هوشــمندانه محاســبات جداگانــه بــر روی نمــودار انجــام و ســپس نتیجــه را در همیــن قالــب در 

ــد داد. ــرار خواهن ــران برخــط فارابیکســو ق ــار کارب اختی

اوراق بهادار

قابلیت تعلیلی:

منظور از محدوده ورود این می باشد که بهتر است در این بازه قیمت سهم را خریداری نمایید. چارت تکنیکال به صورت پیش فرض بر   
اساس داده تعدیل نشده نمایان می باشد، برای مشاهده داده تعدیل شده، تیک  گزینه تعدیلی قسمت پایین چارت را فعال نمایید.

رویداد ها:

برای مشاهده تاریخ و مقدار تقسیم سود و افزایش سرمایه می بایست تیک مربوط به گزینه رویداد ها را فعال نمایید.  
لگاریتمی:

چــارت تکنیــکال بــه شــکل پیــش فــرض داده هــارا بــر اســاس فرمــول حســابی محاســبه میکنــد در همیــن راســتا بــرای محاســبه   
ــد. ــال نمایی ــه را فع ــک مربوط ــد تی ــی بای ــه روش لگاریتم ب
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اطالعات نماد
اطالعات نماد:

ــه رو  ــر رو ب ــات نمــاد کــه در تصوی ــد اطاع ــم شــما می توانی ــن آیت در ای  
آمــده اســت را مشــاهده کنیــد، ایــن آیتــم شــامل نــام نمــاد، قیمــت پایانــی، ارزش 
معامــات، حجــم معامــات، حجــم مبنــا، ارزش بــازار، P/E ،P/E ،EPS گــروه، بــازه 

ــد. ــی می باش ــه و دارای ــان معامل ــن زم ــداد، آخری ــتانه تع روز، آس
آخرین قیمت نماد و درصد تغییر آن:	 

ــاد  ــرروی نم ــات ب ــام معام ــا انج ــی و ب ــاز روز معامات ــا آغ ــه ب ــی ک قیمت    
ــه قیمــت  ــد و هــم چنیــن درصــد آن نســبت ب ــه تغییــر لحظــه ای می نمای شــروع ب

ــد. ــد ش ــر خواه ــار تغیی ــروز دچ ــی دی پایان

انی:	  ای قیمت پ

  قیمــت هــر ورقــه بهــادار در پایــان هــر جلســه رســمی معاماتــی بــورس 
اســت کــه محاســبه و توســط  “ســازمان بــورس”  اعــام مــی شــود.

اوراق بهادار

ارزش معامالت:	 

ــده  ــه ش ــهم معامل ــداد اوراق س ــی تع ــر ارزش ریال ــده و نمایانگ ــو ش ــه جل ــر روب ــار تغیی ــم دچ ــن آیت ــی ای ــروع روز معامات ــا ش ب  
. شــد می با

حجم معامالت:	 

حجم معامات عبارت است از تعداد معامات خرید/فروش که در یک بازه زمانی مشخص )روز معاماتی( انجام می شود.   
ا: 	  ن حجم مب

حجــم مبنــا حداقــل تعــداد برگــه ســهامی اســت کــه بایــد مــورد معاملــه قــرار گیــرد تــا ســهم در پایــان روز معاماتــی، در قیمتــی   
ــد. ــت برس ــه ثب ب

ازار:	  ارزش ب

حاصل ضرب کل تعداد سهام منتشره شرکت در قیمت  پایانی را ارزش بازار سهم گویند.  
 	 :EPS

به سودی که ساالنه بین سهام داران تقسیم می شود EPS گفته می شود.  
P/Eگروه:	 

ابزاری که با توجه به گروه اوراق محاسبه و ارزش گزاری می شود.  
بازه روز: 	 

نمایانگر بیشترین قیمت و کمترین قیمتی است که سهم در روز، معامله شده است.  
آستانه تعداد:	 

نشانگر کمترین و بیشترین تعدادی است که مجاز به ثبت سفارش می باشد.   
آخرین زمان معامله:	 

در این آیتم شما می توانید، زمان آخرین معامله ی صورت گرفته بر روی نماد انتخاب شده را مشاهده نمایید.  
دارایی:	 

ــروش  ــه ف ــکان ب ــی ام ــر روی دارای ــا کلیــک ب ــه همــراه ســود/زیان آن اســت کــه ب نشــانه تعــداد هــر ســهم در پورتفــوی شــما ب  
رســاندن یکجــا دارایــی ســهم در ایــن بخــش فراهــم شــده اســت.
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اطالعات نموداری و صف عرضه و تقاضا:

در ایــن قســمت کاربــر قــادر بــه مشــاهده نمــودار قیمــت امــروز، قیمــت ســاالنه و صــف عرضه/تقاضــا و نمــودار حقیقــی/  
ــد. ــی  می باش حقوق

نمودار قیمت مجاز روزانه:

در ایــن نمــودار آســتانه قیمت مجاز، کمترین و بیشــترین قیمتــی که احتمال معامله بر روی نمــاد دارد را نمایش می دهد، دو   
ســر نمــودار، آســتانه قیمــت مجاز امــروز نماد را نشــان می دهد. نوار رنگی بــازه امروز، نمایانگر مثبــت یا منفی بودن آخریــن معامله در 
مقایســه بــا قیمــت پایانــی دیــروز می باشــد. اشــاره گر روی نمــودار، قیمــت آخریــن معاملــه را در آســتانه قیمــت امروز نشــان می دهد.

نمودار قیمت ساالنه)5۲ هفته(:

ایــن نمــودار آســتانه قیمــت مجــاز، کمتریــن و بیشــترین معاملــه انجــام  شــده روی نمــاد در یــک ســال اخیــر را نشــان   
می دهــد، دو ســر نمــودار آســتانه قیمــت 52 هفتــه نمــاد را نشــان می دهــد. نــوار رنگــی بــازه قیمــت امــروز و رنــگ آن نمایانگــر 
ــروز می باشــد. اشــاره گر روی نمــودار، قیمــت آخریــن  ــی دی ــا قیمــت پایان ــه در مقایســه ب ــودن آخریــن معامل ــا منفــی ب مثبــت ی

ــد. ــان می ده ــروز، نش ــت ام ــتانه قیم ــه را در آس معامل

اوراق بهادار

نمودار حقیقی و حقوقی:
در ایــن نمــودار کاربــر توانایــی مشــاهده تعــداد، حجــم و درصــد معامــات انجــام شــده امــروز به تفکیــک اشــخاص حقیقی/  
حقوقــی را دارا می باشــد. در هــر ســتون نــوار کــم رنگ، مربــوط به اشــخاص حقیقی و نــوار پر رنگ، مربوط به اشــخاص حقوقی اســت.
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بازار:
ــای  ــه نماده ــوط، کلی ــات مرب ــه محتوی ــن گزین ــاب ای ــا انتخ ب  

شــد.  خواهــد  فیلتــر  بــازار  در  موجــود 

اخبار:
تمامی اطاعات خبری مورد نیاز نماد ها در کادر اطاع رسانی نمایش داده می شود.  

ــورس24 را شــامل می شــود.  ــازار، اطاعیــه هــای کــدال، اخبــار و تحلیــل هــای ب ایــن کادر اطاعاتــی نظیــر پیــام هــای ناظــر ب
ویژگــی ایــن قســمت یــک پارچگــی و انســجام در اطــاع رســانی خبــر هــا، تحلیــل و پیــام هــای ناظــر بــازار در یــک کادر واحــد 
می باشــد. اطاعــات ایــن بخــش شــامل خبرهایــی کــه از طریــق دریافــت اطاعــات از موتــور هــای جســتجو گــر وب و یــا اطاعــات 

لحظــه ای بــورس و یــا ســامانه کــدال اســت تشــکیل می گــردد.

 فیلتر نوع خبر:

بــرای فیلتــر کــردن خبــر ها بر اســاس نوع پیغام، می توان از این قســمت اســتفاده کرد، انواع خبر ها به شــرح ذیل می باشــد:  
رها: یل و خب تحل

ــازار  ــع ب ــا از مناب ــر ه ــتجوگر وب، خب ــای جس ــزار ه ــیله اب ــه وس ب  
می گیــرد. قــرار  کادر  ایــن  در  و  گردیــده  گــرداوری  ســرمایه ، 

پیام های ناظر: 

از طریق دریافت اطاعات لحظه ای از سیستم معامات، این قسمت به   

روز رسانی می شود.

اطالعیه کدال ها:
ــه روز  ــمت ب ــن قس ــدال ای ــامانه ک ــات از س ــت اطاع ــق دریاف از طری  

می شــود. رســانی 

تب نماد:
جهــت فیلتــر کــردن محتویــات نمــاد انتخــاب شــده در کادر محتــوا   
ــر  ــات خب ــط اطاع ــب فق ــن ت ــرد. در ای ــب اســتفاده ک ــن ت ــوان از ای می ت
ــد. ــد ش ــده خواه ــتاک واچ دی ــده اس ــاب ش ــاد انتخ ــه نم ــوط ب ــای مرب ه

تب دیده بان:

بــا انتخــاب ایــن گزینــه محتویــات مربــوط، نمــاد هــای موجــود در   
دیده بــان فعــال، فیلتــر خواهــد شــد.

مثال:

ــن نمــاد  ــه ای ــوط ب ــات مرب ــن قســمت محتوی ــرول باشــد در ای ــر، حســینا، پت ــال شــامل نمــاد هــای اخاب ــان فع   اگــر در دیده ب

بــه روز می شــود. نیــز  بــا تغییــر دیده بــان قســمت محتویــات  نمایــش داده می شــود. 
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بورس ۲4:

ــا  ــورس24 می باشــد. ب ــای ســامانه ب ــض ه ــا و نب ــل ه ــا، تحلی ــر ه ــه خب ــای ســامانه فارابیکســو ارائ ــی ه یکــی از ویژگ  
اســتفاده از تــب           در لحظــه اطاعــات ســامانه بــورس24 در اختیــار شــما قــرار می گیــرد. فارابیکســو بــه صــورت لحظــه ای 

ــد.  ــش می ده ــمت نمای ــن قس ــورس24 را در ای ــد ب ــات جدی اطاع

دکمه ی جمع کننده منوی محتوا:

ــد. ــوا را دارا می باش ــوی محت ــردن من ــو ک ــردن و مح ــع ک ــت جم ــر قابلی ــه کارب ــن دکم ــر روی ای ــک ب باکلی  

بــرای ظاهــر کــردن منــوی محتــوا و بازگشــتن بــه حالــت اولیــه صفحــه می توانیــد بــر روی دکمــه فِلـِـش در کادر ســمت 
چــپ کلیــک نماییــد.

ــایز  ــر س ــه تغیی ــای صفح ــان ه ــر الم ــد و دیگ ــد ش ــته خواه ــش بس ــن بخ ــوای ای ــتن کادر محت ــه بس ــر روی دکم ــک ب ــا کلی ب
ــردد. ــاز می گ ــه ب ــت اولی ــه حال ــمت ب ــن قس ــتن ای ــه بس ــر روی دکم ــدد ب ــک مج ــا کلی ــد ب ــر می کن ــمت را پ داده و آن قس
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گفتگو:
ــو  ــامانه فارابیکس ــای س ــش ه ــرن بخ ــذاب تری ــی از ج یک  
ــاط  ــن بخــش ارتب بخــش گفتگــو می باشــد کــه هــدف از ایجــاد ای
مســتقیم و در لحضــه کاربــر بــا مدیــر سیســتم و پشــتیبانی 
می باشــد. کاربــر زمانــی کــه نیــاز دارد کســی پاســخ گــوی ســواالت 
ــد  ــرح نمای ــود را مط ــواالت خ ــق س ــن طری ــد از ای ــد می توان او باش
و در لحظــه جــواب ســوال خــود را دریافــت کنــد و همچنیــن 
ــر  ــه مدی ــا اعــام ب ــد ب هنــگام رخ دادن اشــکالی در ســامانه می توان

ــد. ــل نمای ــری و ح ــکل را پیگی ــتیبانی، مش پش

چگونه عضو گروه شویم؟

در قســمت باالی کادر گفتگو می بایســت از ســمت مدیر سیســتم   
بــرای کاربــر پیغــام دعــوت بــه گــروه کــه دارای تیــک پذیرفتــن و ضربــدر 
ــان  شــود. ــل می باشــد، نمای ــق شــکل ذی ــرش مطاب ــه معنــی عــدم پذی ب

 نمایش پیغام ارسال شده از سمت مدیر سیستم:

در صــورت ارســال پیغــام از ســمت مدیــر سیســتم، تعــداد پیغــام   
هــای دریافــت شــده بــر روی گــروه انتخــاب شــده بــا عــدد نمایــش داده 
خواهــد شــد. بــا کلیــک بــر روی گــروه مــد نظــر، می توانیــد پیغــام هــای

دریافت شده و کلیه ی تاریخچه  پیغام های دریافتی را در قسمت پایین کادر گفتگو مشاهده نمایید.
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 چگونه پیام به گروه انتخاب شده ارسال نمایید؟

به دو روش می توان این عمل را انجام داد:  
ــام  ــال پی ــه ارس ــده، دکم ــه ش ــروه پذیرفت ــر روی گ ــک ب ــا کلی  1ـ ب

می شــود. نمایــان 

بــا کلیــک بــر روی دکمــه ارســال پیــام، پنجــره ای جهــت وارد کــردن 
ــاز می شــود. ــام و ارســال ب پی

محتــوای متــن را وارد کــرده و بــر روی دکمه ارســال پیام کلیــک نمایید، 
متــن ارســال شــده در تاریخچــه پیــام هــا نمایــان و ذخیــره می شــود.

ــن را  ــوای مت ــا محت ــام ه ــن پی ــن روش در کادر قســمت پایی  2ـ در ای
وارد نمــوده و بــر روی   کلیــک نماییــد، بــا انجــام ایــن عمــل پیــام 

ــان می شــود. ــام هــا نمای ارســال شــده و در قســمت تاریخچــه پی

چگونه از گروه دعوت شده انصراف دهیم؟
در قســمت بــاالی منــوی گفتگــو، هنگامــی کــه بــر روی گــروه دعــوت 
ــای انصــراف دادن از  ــه معن ــدر کــه ب ــد عامــت ضرب ــرار بگیری شــده ق
ــدر از گــروه   ــر روی ضرب ــا کلیــک ب ــان می شــود. ب گــروه می باشــد نمای

ــد.  ــرون می روی ــر  بی مدنظ

اوراق بهادار

https://www.farabixo.com


© www.irfarabi.com 28

www.farabixo.com

یاد داشت ها:

ــد  ــاد م ــر روی نم ــک ب ــا کلی ــران ب ــمت کارب ــن قس در ای  
ــاد  ــات نم ــش اطاع ــه در بخ ک ــر روی دکمه ــک ب ــر و کلی نظ
ــاد  ــه ایج ــاد مربوط ــرای نم ــتی ب ــاد داش ــد ی ــود دارد می توانن وج
ــش و  ــاهده، ویرای ــه مش ــادر ب ــران ق ــش کارب ــن بخ ــد. در ای نماین

حــذف یادداشــت هــای ایجــاد شــده می باشــند.

در بخــش کاربــران قــادر بــه اضافــه نمــودن چندین یاداشــت 
ــند. می باش

 ویرایش یاد داشت ها:

بــا کلیــک بــر روی یــاد داشــت ایجــاد شــده، کاربــران می تواننــد یــاد داشــت مدنظــر خــود را تغییــر دهنــد و بــا کلیــک بــر   
ــد.  ــره نماین ــره آن را ذخی ــه ذخی روی دکم
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وضعیت حساب مشتری:
این کادر شامل: نام، کد بورسی و وضعیت دارایی مشتری می باشد.  

ــم شــامل ارزش لحظــه ای  ــن آیت ــی: ای ــص دارای خال
ــه شــده  ــغ بلوک ــد و مبل ــدرت خری ــاوه  ق ــه ع ــوی ب پورتف

می باشــد.

پورتفــوی: نشــان دهنــده مجمــوع ارزش لحظه ای ســهام 
موجــود در پورتفــوی مشــتری بــه همــراه مقــدار ســود/زیان 

بــر مبنــای محاســبه ی قیمــت میانگیــن خریــد می باشــد.

قــدرت خریــد: باقــی  مانــده مبلــغ ریالــی مشــتری نــزد 

کارگــزاری را نشــان می دهــد.

ــغ بلوکــه شــده ی  ــه شــده: مجمــوع مبال ــغ بلوک مبل
ســفارش هــای جــاری مشــتری را نشــان می دهــد. ســفارش 
ــرای  ــده ب ــال ش ــای ارس ــفارش ه ــامل س ــاری ش ــای ج ه

ــد. ــای در صــف می باش ــفارش ه ــات و س هســته معام

 مانده مشتری: این آیتم شامل مبلغ مانده دارایی قابل 
برداشت و غیر قابل بر داشت می باشد.
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سفارش ها:

منــوی ســفارش ها در کادر ســمت راســت منــوی اصلــی وجــود دارد، کــه بــا کلیــک بــر روی آن کلیــه  ســفارش هــا نمایــان   
می شــود، لیســت ســفارش هــا شــامل آیتــم هایــی از جملــه: ســفارش، ردیــف، نمــاد، تعــداد، قیمــت، تعــداد معاملــه، باقیمانــده، 

ــد. ــات می باش ــه ای و توضیح ــت لحظ ــار، قیم ــل اعتب ــان، مح زم
سفارش: نوع سفارش )خرید/فروش( می باشد.

ردیف: نشان دهنده جایگاه سفارش شما در صف عرضه/تقاضا در زمان ثبت سفارش می باشد.

نماد: همان نماد انتخابی شما جهت ارسال سفارش می باشد.

تعداد: بیانگر حجم سفارش بوده و با ویرایش سفارش بروز رسانی خواهد شد.

قیمت: نشان دهنده قیمت سفارش بوده وبا ویرایش سفارش بروز رسانی خواهد شد.

تعداد معامله: میزان حجم معامله شده در سفارش ارسال شده می باشد.

باقیمانده: میزان حجمی که از سفارش ارسال شده در صف باقیمانده است.

زمان: زمان ثبت سفارش است.

محل اعتبار: این ستون یا شامل نزد کارگزاری یا بانک ملت می باشد. )محل حساب سفارش(.

قیمت لحظه ای: آخرین قیمت معامله شده سهم مورد نظر می باشد.

توضیحات: نشانگر آخرین وضعیت سفارش می باشد و شامل موارد ذیل می باشد:

سفارش های فعال:
ایــن ســفارش بــه صــورت پیــش فــرض در لیســت ســفارش ها نمایــان مــی باشــد، در صورتــی کــه سفارشــی در وضعیــت   
ــد.  ــد ش ــش داده خواه ــد، نمای ــته باش ــف( قرارداش ــال، خطا/درص ــال ارس ــف، درح ــده و درص ــه ش ــمتی معامل ــف، قس فعال)درص
درلیســت سفارشــات امــکان ویرایــش و انصــراف وجــود دارد و همچنیــن امــکان مشــاهده اطاعــات ســفارش )i( ارســال شــده دارد.

نحوه مشاهده سفارش های روز:
دارد  وجــو  کوچکــی  دکمــه  توضیحــات،  آیکــون  بــرروی  سفارشــات،  لیســت  در   
لغوشــده،  روز )درصــف،  توانیــد کلیــه ســفارش هــای  بــرروی آن مــی  بــا کلیــک  کــه 
روی  بــر  کلیــک  بــا  نماییــد.  مشــاهده  را  و...(  شــده  معاملــه  خطــا،  شــده،  ویرایــش 
نماییــد. مشــاهده  را  روز  هــای  ســفارش  کلیــه  می توانیــد  روز،  ســفارش های  گزینــه 
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 دکمه اطالعات سفارش ها:
بــا قــرار گرفتــن بــر روی کلیــه ی ســفارش هــای روز )درصــف، در حــال ارســال، لغــو و خطــا هــا (، دکمــه اطاعــات کــه   
ــر روی  ــر روی آن قابلیــت مشــاهده آخریــن وضعیــت و عملیــات صــورت گرفتــه ب ــا کلیــک ب ــه شــکل )i(ظاهــر می شــود کــه ب ب

ســفارش را دارا می باشــد.

 ویرایش سفارش دسته ای:
ــرای اســتفاده از ویرایــش دســته ایی، ابتــدا می بایســت از قســمت تنظیمــات لیســت سفارشــات،  ب  

ــم. ــال نمایی ــدی را فع ــته بن ــه دس ــوط ب ــک مرب تی
بــا ایــن عمــل سفارشــهای مربــوط بــه هــر ســهم  بــه حالــت دســته بنــدی قــرار میگیــرد و بــا کلیــک بــرروی 
دکمــه ویرایــش، مــی توانیــم سفارشــهای مربــوط بــه هــر ســهم را بــه شــکل دســته ایــی مشــاهده کنیــم.

در پنجــره ارســال  ویرایــش دســته ایــی، قابلیــت حــذف از لیســت ویرایــش هــر تعــداد نمــاد وجــود دارد و 
فقــط امــکان ویرایــش قیمــت وجــود دارد.

ــا  ــا کلیــک بــرروی دکمــه ارســال، سفارشــات ســهم موردنظــر در وضعیــت ویرایــش شــده و درصــف ب پــس از ویرایــش قیمــت ب
ــرد. ــرار می گی ــد ق ــت جدی قیم
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 انصراف سفارش دسته ای:
بــرای فعــال کــردن انصراف دســته ایی سفارشــات،   
ابتــدا می بایســت از قســمت تنظیمــات لیســت سفارشــات، 
تیــک مربــوط بــه دســته بنــدی را فعــال نماییــم. بــا ایــن 
عمــل کلیــه ســفارش هــای مربــوط بــه هرســهم بــه حالــت 
ــه  ــروی دکم ــک ب ــا کلی ــرد و ب ــرار میگی ــدی ق ــته بن دس
انصــراف، می توانیــم کلیــه ســفارش های مربــوط بــه 
هرســهم را در پنجــره انصــراف دســته ایی مشــاهده نماییــم.
در پنجره ارســال انصراف دســته ایی قادر خواهیم بود ســهم

 انصراف کلی سفارش های فعال:
بــرای ایــن منظــور بایــد از قســمت تنظیمــات لیســت سفارشــات، بخــش انصــراف کلــی را انتخــاب   
نماییــم کــه کلیــه سفارشــات فعــال از همــه ســهم هــای موجــود، هــم خریــد هــم فــروش، بایــد در لیســت 
انصــراف کلــی نمایــش داده شــود و در ایــن پنجــره امــکان حــذف از لیســت انصــراف کلــی وجــود دارد. و 
باکلیــک بــرروی دکمــه ارســال، سفارشــهای فعــال حــذف می شــوند. در ایــن بخــش امــکان تعییــن درصــد 
حــذف از لیســت فراهــم شــده اســت کــه بــا ایــن قابلیــت کاربــر می توانــد درصــدی از لیســت ســهم هایــی 

کــه ردیــف ســفارش پاییــن تــری را دارد از لیســت حــذف نمایــد.

امکان سبد سفارشات در پنجره ثبت سفارش:
امــکان قابلیتــی خــاص در ســامانه فارابیکســو، ســبد ســفارش مــی باشــد. ایــن امــکان بــرای کاربــران بســیار کاربــردی و   

ــد. ــکلیل دهن ــف را تش ــای مختل ــهم ه ــروش از س ــم ف ــد ه ــم خری ــی ه ــبد سفارش ــد س ــی توانن ــه م ــد ک ــذاب می باش ج
در پنجــره ثبــت سفارشــات بعــد از کامــل کــردن اطاعــات 
ســفارش، کنــار دکمــه ثبــت ســفارش،دکمه معامــات ســه 
ــد را  ــال می باش ــفرض غیرفع ــورت پیش ــه ص ــه ب ــه ک گان
ــه  ــردن دکم ــال ک ــداز فع ــم. بع ــال نمایی ــی بایســت فع م
ــه ســبد  ــه ب ــرروی دکمــه اضاف ــی بایســت ب ــه م ســه گان
ــه  ــاز شــود و ســهم ب ــا ســبد ب ســفارش کلیــک نماییــد ت
ســبد اضافــه شــود. در ایــن ســبد ســفارش مــی توانیــم از 
یــک نمــاد تــا چندیــن نمــاد متفــاوت را اضافه نماییــم، این

هــای دلخــواه را از لیســت حــذف دســته ایــی خــارج نماییــم و بــا کلیــک بــر روی دکمــه ارســال کلیــه ســفارش های موجــود در 
لیســت انصــراف دســته ایی، از لیســت سفارشــات فعــال حــذف شــود.

ســبد هــم ســفارش هــای خریــد و هــم فــروش را شــامل مــی شــود و در همیــن ســبد میتوانیــد بــر اســاس درصــد دارایــی، تعــداد 
ــت  ــر قیم ــت تغیی ــن قابلی ــم و همچنی ــر دهی ــودرا تغیی ــبد خ س

ــود دارد. ــفارش وج ــر س ــرروی ه ب
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 ویرایش و انصراف تجمیعی:
در منوی سفارش ها می بایست ابتدا ار قسمت تنظیمات سفارش ها تیک تجمیعی را فعال نمایید.  

ــد،  ــتفاده می کن ــگ اس ــش تریدین ــد و از فل ــداد وارد می نمای ــتانه تع ــتر از آس ــود را بیش ــفارش خ ــم س ــر حج ــه کارب ــی ک هنگام
بــا ثبــت ســفارش، رکــورد ســفارش بــه صــورت یــک ردیــف نمایــش داده می شــودکه کاربــر می توانــد بــا کلیــک بــر روی دکمــه 
ویرایــش یــا انصــراف، ســفارش خــود را از لحــاظ  قیمــت یــا تعــداد ویرایــش نمایــد و یــا بــا انتخــاب همــه ی حجــم ســفارش یــا 

بخشــی از آن  حجــم را انصــراف دهــد.
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معامالت روز:

در ایــن قســمت کلیه معامــات انجــام شــده در روز معاماتــی را می توانیــد مشــاهده مناییــد. در ایــن قســمت رنــگ زمینــه   
ســفارش های )خرید/فــروش( بــه صــورت مجــزا نمایان می باشــد. و همچنین امکان ثبت ســفارش بــر روی نماد مد نظر را دارا می باشــد.

جزییات معامالت:

بــرای مشــاهده کلیــه معامــات بــا جزییــات معامــات می توانیــم از منــوی گزارشــها، بخــش سفارشــها می توانیــد گزینــه   
ــد. ــاب نمایی ــات را اانتخ معام

در این قسمت می توانید ریز معامات روز و تاریخچه مربوط به معامات را مشاده نمایید.
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پورتفوی:

منــوی پورتفــوی از دو بخــش واقعــی و مجــاز تشــکیل شــده اســت کــه در بخــش واقعــی همــان دارایــی ســپرده گــذاری   
می باشــد و ایــن بخــش فقــط بــا خریــد و فــروش دارایــی افــزوده و حــذف مــی  شــود و بــه صــورت دســتی امــکان پذیــر نیســت و 
در بخــش مجــازی  قابلیــت افــزودن دارایــی وجــود دارد و می توانیــم دارایــی افــزوده شــده را حــذف کــرد و ارزش پورتفــوی مجــازی 
در وضعیــت حســاب مشــتری تاثیــری نــدارد. در لیســت پورتفــوی اطاعــات لحظــه ایــی مربــوط بــه هــر نمــاد از جملــه قیمــت، 
ارزش، و مقــدار ســود و زیــان بــه همــراه درصــد ســود و زیــان را بــه شــما نشــان می دهد.مبنــای محاســبه  ســود و زیــان، قیمــت 

ــد. ــاد می باش ــد نم ــن خری میانگی

پورتفوی مجازی: 

ــن ویژگــی، ایجــاد پورتفــوی  ــی جــذاب در بخــش پورتفــوی بارگــذاری شــده اســت. ای ــد ســامانه، امکان در نســخه جدی  
مجــازی می  باشــد. درمنــوی معامــات کاربــران می تواننــد بــه شــکل مجــزا ســهم مجــازی خــود را وارد پورتفــوی مجــازی نماینــد.

ــا افــزودن ســهم مــی تواننــد تعــداد دارایــی، میانگیــن خریــد، نقطــه ســربه ســر، و ســود  ــران ب دربخــش پورتفــوی مجــازی کارب
وزیــان لحظه ایــی خــود را هماننــد پورتفــوی واقعــی مشــاهده نماینــد بــا ایــن تفــاوت کــه ارزش کل پورتفــوی مجــازی در وضعیــت 

کلــی حســاب شــما تاثیــری نــدارد.

افزودن سهم به پورتفوی مجازی: 

در ســتون ســود و زیــان پورتفــوی مجــازی دکمــه قــرار دارد کــه بــا   
کلیــک بــرروی آن پنجــره افــزودن ســهم بــه پورتفــوی بــاز مــی شــود و بعــد 
ــرروی دکمــه ثبــت،  ــا کلیــک ب از کامــل کــردن اطاعــت دارایــی مجــازی، ب

ــود. ــی ش ــران وارد م ــازی کارب ــوی مج ــه پورتف ــازی ب ــهم مج س
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ویرایش تعداد و میانگین خرید پورتفوی مجازی: 

بــا قــرار گرفتــن بــرروی ســهم مجــازی دکمــه ویرایــش تعــداد و خالــص میانگیــن کــه بــه شــکل مــداد می باشــد نمایــان   
می شــود. باکلیــک بــرروی مــداد می توانیــم هــم تعــداد و هــم خالــص میانگیــن را تغییــر داده و ذخیــره نماییــم تــا اطاعــات بــه 

ــی مجــازی تغییــر کنــد. دارای

حذف دارایی در پورتفوی مجازی: 

ــا دکمــه  خالــص  ــرروی ســهم موردنظــر قــرار بگیریــد ت ــرای حــذف هریــک از دارایی هــای افــزوده شــده می بایســت ب ب  
ــردد. ــذف می گ ــده ح ــاب ش ــاد انتخ ــذف نم ــه ح ــرروی دکم ــک ب ــا کلی ــود و ب ــان ش ــذف نمای ــن و ح میانگی

نحوه به فروش رساندن تعداد کل دارایی در پورتفوی: 

ــه  ــود ک ــال می ش ــن فع ــص میانگی ــروش و خال ــه ف ــود، دکم ــای خ ــک دارایی ه ــرروی هری ــوس ب ــن م ــرار گرفت ــا ق ب  
ــرروی دکمــه فــروش، تعــداد کل دارایــی ســهم انتخــاب شــده در قســمت تعــداد پنجــره ثبــت ســفارش جاگــذاری  ــا کلیــک ب ب
ــرروی  ــک ب ــا کلی ــان می باشــد و ب ــت ســفارش نمای ــدار در قســمت قیمــت پنجــره ثب ــه خری ــن مظن ــن بهتری می شــود و همچنی

ــود. ــد می ش ــما نق ــی ش ــارش، کل دارای ــت ف ــه ثب دکم

درصورتــی کــه تعــداد دارایــی شــما بیشــتر از آســتانه تعــداد ســهم باشــد، دکمــه فلــش تردینــگ بــه شــکل خــودکار فعــال 
ــد. ــال نمایی ــته ایی ارس ــکل دس ــه ش ــد ب ــود و می توانی می ش
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مرتب سازی  بر اساس درصد سود/زیان پورتفوی: 

ــر روی آیکــون ســود/زیان می توانیــد ســهام هــای موجــود را براســاس درصــد  ــا کلیــک کــردن ب در لیســت پورتفــوی، ب  
ــا یکبــار کلیــک، بــر روی آیکــون ســود/زیان، پورتفــوی براســاس ترتیــب  ســود/زیان پورتفــوی مرتــب می شــود. بــه طــور مثــال ب

ــی. ــورت نزول ــه ص ــک دوم ب ــا کلی ــود و ب ــب می ش ــودی مرت صع
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ثبت سفارش:

ــه کادر  ــه ای ک ــه گون ــت ســفارش آن می باشــد، ب ــامانه فارابیکســو، نحــوه ثب ــرد س ــه ف ــای منحصــر ب یکــی از ویژگی ه  
ــاز می شــود و ایــن امــکان را بــه کاربــر می دهــد کــه بتوانــد بــه صــورت هــم زمــان چندیــن  ثبــت ســفارش بــه صــورت معلــق ب
کادر ثبــت ســفارش را بــاز نمایــد. از دیگــر ویژگــی هــای کادر ثبــت ســفارش، امــکان دسترســی بــه ایــن پنجــره  از تمامــی صفحــه 
ســامانه می باشــد بدیــن صــورت کــه در هــر لیســتی کــه نــام نمــاد در آن وجــود داشــته باشــد، بــا قــرار گرفتــن روی نمــاد دکمــه 

ــد. ــی نمای ــا کلیــک روی آن کادر ثبــت ســفارش را فراخوان ــد ب ــر می توان ــروش ظاهــر شــده و کارب هــای خرید/ف
ــر روی  ــا کلیــک ب ــد ب ــر می توان ــرم ثبــت ســفارش تقســیم می گردد.کارب ــه دو قســمت اطاعــات نمــاد و ف کادر ثبــت ســفارش ب
دکمــه          قســمت مربــوط بــه اطاعــات نمــاد را مخفــی نمــوده و فقــط قســمت فــرم  ثبــت ســفارش را در اختیــار داشــته باشــد.
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نحوه محاسبه کارمزد خرید و فروش:

بــا توجــه بــه محاســبات پیچیــده کارمــزد، فایــل رســمی نحــوه محاســبه کارمــزد بــرای بــازار هــای گوناگــون در لینــک   
ــت. ــده اس ــرار داده ش ــل ق ذی

از ســمت ســازمان بــورس حــد اکثــر  کارمــزد بــرای یــک معاملــه، صــد میلیــون ریــال و حــد اقــل آن توســط کارگــزاری هــا، 
عمومــا پانــزده هــزار ریــال تعییــن شــده اســت.

دکمه لینک به سر خط سفارش:

یکــی از ویژگــی هــای ســامانه فارابیکســو، ســرعت در عمــل کــرد کاربــر بــرای ثبــت ســفارش اســت. بــرای ایــن کار در   
فارابیکســو راه کار هایــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، یکــی از ایــن راه کار هــا آیکــون لینــک بــه ســرخط در پاپــاپ ثبــت ســفارش 
اســت. بــا کلیــک بــر روی ایــن         در پاپــاپ، ســفارش بــه طــور اتوماتیــک و بــا توجــه بــه ثبــت ســفارش خرید/فــروش، مقــدار 
ــه طــور اتوماتیــک  ــا فــروش باشــد، ب ــه ســر خــط مظنــه خرید/فــروش لینــک می شــود. اگــر پاپــاپ در حالــت خریــد ی قیمــت ب

ــد. ــدار می بینی ــارت مق ــر، در عب ــر تغیی ــس از ه ــدار صــف عرضــه را پ مق

 زمانــی کــه شــما ایــن دکمــه را در پنجــره ثبــت ســفارش فعــال نمــوده ایــد، بــا تغییــر قیمــت صــف عرضه/تقاضــا، قیمــت مــورد نظــر 

شــما هــم بــه صــورت ســریع و خــودکار تغییــر خواهــد کــرد.

پــس از ورود اطاعــات مربــوط بــه ســفارش بــه دو طریــق می تــوان ثبــت ســفارش را انجام 
داد: روش اول ایــن کــه بــر روی ثبــت ســفارش کلیــک نمــوده، در صــورت صحیــح بــودن 
اطاعــات، ســفارش بــه هســته معامــات ارســال خواهــد شــد و در ایــن حالــت کادر ثبــت 
ســفارش بــه صــورت کپــی از اطاعــات قبلــی بــاز می مانــد. در روش دوم با کلیــک بر روی 
دکمــه ارســال و بســتن، پــس از ارســال ســفارش، کادر ثبــت ســفارش بســته خواهــد شــد.

در کادر ثبت سفارش می توانید وضعیت سفارش را به فروش یا خرید تغییر دهید.
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ماشین حساب کادر ثبت سفارش:

این ویژگی کادر ثبت سفارش بصورت خودکار عمل می کند و به دو روش قابل محاسبه می باشد:   
روش اول: با وارد کردن تعداد و مبلغ سفارش شما می توانید سرمایه  الزم برای انجام سفارش را مشاهده نمایید.

بــرای مثــال: در پنجــره ثبــت ســفارش در قســمت تعــداد، 1,000واحــد را وارد نماییــد و در قســمت قیمــت، مبلــغ 2,170 را وارد نماییــد، 

می بایســت در قســمت ســرمایه ایــن مبلــغ 2,185,000 ریــال را مشــاهده نماییــد و در ســمت فــروش مبلــغ ســرمای 2,147,215 ریــال را 

نمایــش می دهــد. بــا افزایــش یــا کاهــش دادن واحــد حجــم و یــا مبلــغ، بــر روی ســرمای تاثیــر گذاشــته و باعــث افزایــش یــا کاهــش مبلــغ 

ــود. ــرمایه می ش س

روش دوم: در این روش ابتدا قیمت را وارد و ســپس ســرمایه مدنظر را وارد نموده، در نهایت، سیســتم، تعداد را برای ســفارش محاســبه می کند.

برای مثال : در پنجره ثبت سفارش ابتدا قیمت را 4,170 وارد نموده و سپس سرمایه مد نظر مانند10 میلیون ریال را وارد نمایید در نتیجه 

تعداد محاسبه شده برای سمت خرید 2,386 باید نمایان شود. برای سمت فروش تعداد 2,423 می شود.

در محاســبه  مبلــغ ســفارش، تمامــی مبالــغ اضافــی، از جملــه کارمــزد لحــاظ شــده محاســبه می شــود ودر قســمت ســرمایه 
ــردد. ــاظ می گ لح

مبلغ کارمزد بر روی سرمایه لحاظ شده، درسمت سفارش خرید به مبلغ سرمایه افزوده خواهد شد و در سمت فروش از مبلغ 
سرمایه کم می شود.

ثبت سفارش از طریق اطالعات نماد:

در ایــن بخــش بــا انتخــاب نمــاد از قســمت جســتجوی نمــاد و لیســت دیده بــان، اطاعــات نمــاد در وســط صفحــه نمایــش   
ــرای  ــرار گرفتــه اســت کــه در گوشــه آن دکمــه هــای خرید/فــروش ب ــوار نمــاد ق ــاالی کادر اطاعــات، ن داده خواهــد شــد. در  ب
فراخوانــی کادر ثبــت ســفارش تعبیــه شــده اســت. بــا کلیــک بــر روی دکمــه هــای خرید/فــروش کادر ثبــت ســفارش بــاز خواهــد 

ــد. ــت نمای ــد ســفارش خــود را ثب ــر می توان شــد و کارب

ثبت سفارش از طریق لیست دیده بان:

در لیســت دیده بــان بــا قــرار گرفتــن بــر روی هــر یــک از نمــاد هــا، دکمــه هــای خرید/فــروش ظاهــر می شــوند کــه بــا   
ــود. ــی می ش ــفارش فراخوان ــت س ــره ثب ــا، پنج ــک از آن ه ــر ی ــر روی ه ــک ب کلی
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ویرایش سفارش:

با قرار دادن موس بر روی نماد هایی که در صف قرار دارند، دکمه ویرایش ظاهر می شود، با کلیک بر روی آن، کادر ثبت   
سفارش با حجم و قیمت سفارش قبلی نمایان می شود. پس از اصاح موارد ذکر شده می توانید با کلیک بر روی دکمه ثبت سفارش، 

اطاعات جدید را جایگزین اطاعات قبلی سفارش نمایید.

تنها سفارش های در صف امکان ویرایش خواهند داشت.

ممکــن اســت قســمتی از ســفارش در صــف انجــام شــده باشــد، در ایــن حالــت کادر ویرایــش، مقــدار حجــم باقیمانــده از 
ــده حجــم ســفارش می باشــید. ــه اصــاح باقیمان ســفارش را نمایــش خواهــد داد و شــما تنهــا قــادر ب

انصراف از سفارش:

بــا قــراردادن مــوس بــر روی نمــاد هایــی کــه در صــف قــرار دارنــد، دکمــه انصــراف مشــابه تصویــر ذیــل نمایــان می شــود.   
ــت انصــراف از  ــدم ثب ــا ع ــت ی ــد شــد، ثب ــات ارســال خواه ــه هســته معام ــو ســفارش  ب ــر روی آن در خواســت لغ ــک ب ــا کلی ب

ــد. ــر می رس ــاع کارب ــه اط ــه ب ــت صفح ــمت راس ــه س ــژه در لب ــدن کادر وی ــاز ش ــا ب ــفارش، ب س

در صورتــی کــه انصــراف از ســفارش در هســته معامــات ثبــت گــردد و پــس از آن بــا خطــا مواجــه شــود، وضعیــت ســفارش 
در کادر ســفارش هــا بــه حالــت )در صــف خطــا( در خواهــد آمــد و اطاعــات بیشــتر از طریــق صفحــه گــزارش هــا قابــل 

دسترســی خواهــد بــود.
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ثبت سفارش از طریق صف عرضه/تقاضا:

در بخــش اطاعــات نمــاد در وســط صفحــه ســامانه، بــا کلیــک بــرروی تعــداد یــا مظنــه صــف عرضــه و تقاضــا، پنجــره   
ثبــت ســفارش ظاهــر مــی شــود بــا ایــن دیــد کــه بــرروی بخــش خریــد صــف عرضــه تقاضــا کلیــک نماییــد، پنجــره ثبــت ســفارش 
ــاز می شــود. ــد ب ــرروی بخــش فــروش کلیــک نماییــم پنجــره ثبــت ســفارش خری ــا کلیــک ب ــاز می شــود و بالعکــس، ب فــروش ب

ــده را درقســمت  ــای باقیمان ــوع کل حجــم  ردیف ه ــد، مجم ــک نمایی ــف  حجــم کلی ــک از ردی ــرروی هری ــه ب ــی ک درصورت
تعــداد پنجــره ثبــت ســفارش جاگــذاری مــی نمایــد.

درصورتی که برروی مظنه کلیک نماییم، مظنه را در قسمت قیمت پنجره ثبت سفارش جاگذاری می نماید.
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جمع کردن صف با کلیک کردن:

در پنجــره ثبــت ســفارش بــا کلیــک بــر روی هــر ردیــف از ســتون حجــم، قــادر خواهیــد بــود حجــم آن ردیــف و ردیــف   
ــد. ــذاری نمایی ــداد جاگ ــمت تع ــل را در قس ــوده و حاص ــع نم ــم جم ــا ه ــر را ب ــای باالت ه

نحوه استفاده از حجم نمایشی:

ــت  ــازمان مدیری ــده از س ــام ش ــل اع ــتور العم ــر دس بناب  
فنــاوری بــرای اســتفاده از حجــم نمایشــی در ثبــت ســفارش 
ــن  ــر ای ــامل شــود، بناب ــداد کل را ش ــل 30٪ تع می بایســت حــد اق
ــد  ــت ســفارش بع ــرای اســتفاده از حجــم نمایشــی در پنجــره ثب ب
ــک  ــه  کلی ــر روی دکم ــت ب ــداد کل می بایس ــردن تع از وارد ک
ــود. ــبه ش ــودکار حجــم نمایشــی محاس ــه صــورت خ ــا ب ــد ت نمایی
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پنجره ثبت سفارش برای نماد عرض اولیه:

بــرای ثبــت ســفارش نمــاد عرضــه اولیــه ابتــدا نمــاد را از قســمت جســتجو انتخــاب نماییــد و بــرروی گزینــه خریــد کلیــک   
ــه کــه مشــاهده می نماییــد مــوارد  ــان می شــود همــان گون ــد پنجــره ثبــت ســفارش نمای ــر روی دکمــه خری ــا کلیــک ب کنیــد، ب
اضافــی از ایــن پنجــره حــذف شــده کــه بــه ســرعت و بــه راحتــی بتوانیــد ثبــت  ســفارش انجــام دهیــد. بــرای ایــن کار کافیســت 
تعــداد ســهم را وارد و بــر روی دکمــه ثبــت در زمــان اعــام شــده توســط ناظــر کلیــک کنیــد. تعــداد دقیــق، قیمــت هــر ســهم و 
زمــان  ارســال ســفارش بــرای آنایــن هــا در روز عرضــه از طریــق پیــام ناظــر بــازار اعــام  می شــود بنابــر ایــن در روز عرضــه اولیــه 

حتمــا بــه پیــام هایــی کــه توســط ناظــر بــازار اعــام می شــود توجــه فرماییــد.

Flash Trading چیست؟
بــرای ارســال ســفارش، هــر ســهمی دارای آســتانه تعــداد مــی باشــد و کاربــران بــرای هرســفارش نمــی تواننــد بیشــتر   
ــام  از ایــن آســتانه درخواســت خــود را ارســال نماینــد، در همییــن راســتا ســامانه فارابیکســو قابلیتــی اعمــال نمــوده اســت بــه ن
Flash Trading ، ایــن ویژگــی در قســمت باکــس تعــداد پنجــره ثبــت ســفارش نمایــان مــی باشــد کــه کاربــران ایــن امــکان را 

دارنــد بــا کلیــک بــرروی ایــن دکمــه، ایــن ویژگــی را فعــال نماینــد و ســفارش خــود را خــارج از آســتانه تعــداد وارد نماینــد. پــس از 
کلیــک بــرروی دکمــه ثبــت ســفارش، درخواســت شــما بــه شــکل ســفارش دســته ایی در پنجره ایــی نمایــان مــی شــود کــه تعــداد 

ــه ایــن شــکل می باشــند. ــه ارســال ب ــادر ب ــران ق ســفارش را دســته بنــدی نمــوده اســت و کارب

اوراق بهادار

www.irfarabi.com
https://www.farabixo.com


© Soshyant.co 45

www.farabixo.com

۱3_ درباره سیستم:

ایــن آیتــم در پاییــن گوشــه چپ سیســتم قــرار دارد، با کلیک بــر روی این کادر کــه در تصویر فوق 
مشــاهده می نماییــد، پنجــره جدیــدی بــاز می شــود کــه شــامل قســمت هــای کارگــذاری فارابــی، 
فایــل راهنمــا، بیکســونما و نســخه در حــال اجــرای سیســتم می باشــد، کاربــر می توانــد بــا کلیــک 
کــردن بــر روی هــر یــک از گزینــه هــای ایــن پنجــره، اطاعــات مدنظــر خــود را مشــاهده نمایــد.

فایل راهنما:

بــا کلیــک بــر روی ایــن قســمت، کاربــر می توانــد فایــل راهنمــا را کــه در ســامانه فارابیکســو  توضیــح داده شــده اســت،   
ــد. ــاهده نمای ــود و مش ــده، دانل ــخص ش ــک مش ــط لین توس

آیتم مشخصات کارگزاری:

بــا کلیــک کــردن بــرروی ایــن آیتــم، پنجــره  ای شــامل: شــماره تلفــن،   

می شــود. نمایــان  کارگــزاری  بــا  مکاتبــه  جهــت  ایمیــل  و  ســایت  آدرس 

بــرای اســتفاده از اطاعــات مربــوط بــه شــماره حســاب هــای بانکــی 
ــوق  ــر ف در تصوی ــه ک ــماره حســاب ها ــک ش ــر روی لین ــزاری ب کارگ

آمــده اســت کلیــک نماییــد.

منوی شرکت کارگزاری فارابی:

ــی پنجــره ای  ــزاری فاراب ــوی شــرکت کارگ ــر روی من ــک ب ــا کلی ب  
اســت مشــخص می گــردد. آیتــم هــای ذیــل  کشــویی کــه حــاوی 

دفاتر و شعب کارگزاری:

بــا کلیــک بــر روی ایــن آیتــم، لیســت دفاتــر و شــعب کارگــزاری قابــل   

اســت. مشــاهده 

نسخه سیستم:

در ایــن آیتــم کاربــر می توانــد نســخه جدیــد، در حــال اجــرای سیســتم را مشــاهده نمایــد. بــرای مشــاهده آخریــن نســخه   
ــد. ــک نمایی ــخه کلی ــه نس ــر روی گزین ــامانه ب ــات س ــمت اطاع ــت در قس ــو، می بایس ــامانه فارابیکس س
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بیکسونما:

بــا کلیــک بــر روی ایــن آیتــم، کاربــر می توانــد در مــورد قســمت هایــی از سیســتم که بــا عامت           مشــخص شــده اند،   
اطاعاتــی مختصــر از آن قســمت را مشــاهده نمایــد و باکلیــک بــر روی صفحــه می توانــد دوبــاره بــه صفحــه اصلی بــاز گردانده شــود.

۱4ـ بیکسونما:
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شاخص بازار:

بــا شــروع بــازار اطاعــات مربــوط به شــاخص کل، تغییرات شــاخص و درصد تغییــرات به روز رســانی خواهد شــد و با کلیک   
بــر روی کادر قرمــز رنــگ شــاخص، منــوی کشــویی کــه حــاوی اطاعــات مربــوط بــه بازار بــورس و فرابــورس  می باشــد، باز می شــود. 

شاخص: 	 

در این بخش کاربر قادر به مشاهده مقدار شاخص بورس و فرابورس در روز معاماتی می باشد.	   
رات:  	  ی تغی

ــازار بــورس و فرابــورس در روز معاماتــی می باشــد.	  در ایــن قســمت مقــدار تغییــرات و درصــد مربــوط بــه تغییــرات شــاخص را در ب  

تعداد معامالت: 	 

تعداد معامات انجام شده در بازار بورس و فرابورس معاماتی نمایش می دهد.	   

ارزش معامالت: 	 

رزش ریالی معامات انجام شده در بازار بورس و فرابورس در روز معاماتی را نمایش می دهد.	   

حجم معامالت:  	 

مقدار حجم معامله شده در بازار بورس و فرابورس در روز معاماتی را نمایش می دهد.	   
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لیست گزارش ها

نتیجه گزارش ها

فیلرت گزارش ها

خروجی گزارش ها

 شماره ۱: فیلتر گزارش ها:
ــرای  ــت اج ــاز جه ــورد نی ــای م ــر ه ــامل فیلت ــمت ش ــن قس ای  
گــزارش اســت. ایــن قســمت در هــر گــزارش متفــاوت اســت.  ایــن فیلترهــا 
ــرروی نمــاد و...کــه  ــوع می باشــد، ماننــد فیلترهــای تاریــخ، فیلتــر ب چنــد ن

درجلوتــر توضیــح داده خواهــد شــد.

شماره ۲: خروجی گزارش ها:

گزارش هــا،  خروجــی  از  منظــور   
دریافــت خروجــی گــزارش در قالــب فایــل هــای 
می باشــد.  HTMl ،PDF ،XML اکســل، 

شماره 3: نتیجه گزارش ها:

خروجــی فیلترهــای تعریــف شــده در ایــن قســمت مشــاهده   
ــزارش  ــوع گ ــا ن ــب ب ــی متناس ــامل جدول ــمت ش ــن قس ــود، ای می ش
می باشــد. در ادامــه، دربــاره هــر گــزارش بــه طــور کامــل توضیــح داده 

ــد. ــد ش خواه

شماره 4: لیست گزارش ها:
دسترســی بــه گــزارش هــای مختلــف   
ســامانه در ایــن قســمت آمــده اســت. بــا 
ــه  ــر روی هــر آیتــم فیلتــر مربــوط ب کلیــک ب

آن گــزارش نمایــش داده خواهــد شــد.

3

2

۱
4
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گزارش ها:

قابلیــت دریافــت گــزارش هــای  ایــن قســمت کاربــر  در   
ــا و  ــت ه ــاب، محدودی ــردش حس ــا، گ ــفارش ه ــه س ــوط ب ــف مرب مختل
ــا  ــوی گزارش ه ــر روی من ــک ب ــا کلی ــد. ب ــت ها را دارا می باش درخواس
ــد  ــر می توان ــه کارب ــن صفح ــه در ای ــوید ک ــدی می ش ــه  جدی وارد صفح
ــد. ــر روی سیســتم را مشــاهده نمای ــه ب ــات صــورت گرفت ــن عملی آخری

بــا کلیــک بــر روی دکمــه جمــع کننــده، امــکان کوچــک نمایــی در ایــن 
ــردد. ــان می گ صفحــه نمای
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 آیتم سفارش ها:
ــد/  ــفارش ها خری ــای س ــش ه ــد بخ ــفارش ها، می توانی ــمت س ــر روی قس ــردن ب ــک ک ــا کلی ــا ب ــت گزارش ه در لیس  
ــه  ســفارش ها  ــد کلی ــر می توان ــروش، کارب ــر روی ســفارش ها خرید/ف ــک ب ــا کلی ــد. ب ــردش حســاب را مشــاهده نمایی ــروش و گ ف
خرید/فــروش را مشــاهده نمایــد بــه گونــه ای کــه امــکان انتخــاب تاریــخ ســفارش، وضعیــت ســفارش و نــوع ســفارش را دارا بــوده 

ــد. ــی دی اف و... را دارا می باش ــل، پ ــد اکس ــداول مانن ــای مت ــی ه ــت خروج ــت دریاف ــن قابلی و همچنی

سفارش های خرید/فروش:

ــد، ایــن  ــد اطاعــات، ســفارش های خرید/فــروش خــود را مشــاهده نمای ــر می توان ــر رو ی ایــن قســمت کارب ــا کلیــک ب ب  
ــد. ــتجو می باش ــفارش و جس ــوع س ــاد، ن ــام نم ــفارش، ن ــت س ــخ، وضعی ــر تاری ــامل فیلت ــمت ش قس

فیلتر بازه تاریخ گزارش: 

در ایــن قســمت،کاربر، می توانــد بــازه ی تاریــخ گزارش هــا خرید/فــروش خــود را بــا وارد کــردن تاریــخ، مشــاهده نمایــد. بــا کلیــک   

ــد. ــاب نمای ــود را انتخ ــر خ ــد نظ ــخ روز م ــد تاری ــر می توان ــود و کارب ــاز می ش ــخ ب ــره تاری ــر روی      پنج ب
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نوع وضعیت سفارش:

در ایــن کادر، کاربــر، بــا توجــه بــه نیــاز مبنــی بــر گــزارش گیــری از سفارشــات خــود،   

می توانــد از گزینــه هــای وضعیــت ســفارش بــه صــورت انفــرادی و یــا ترکیبــی اســتفاده نمایــد.

نام نماد:

ــام نمــاد  ــر اســاس ن ــر، قابلیــت جســتجو گــزارش ب در ایــن آیتــم، کارب  

را دارا می باشــد بــه گونــه ای کــه بــا انتخــاب نــام نمــاد مــد نظــر، فقــط گــزارش 

ــوان  ــن می ت ــد، همچنی ــاد را مشــاهده می نمای ــه آن نم ــوط ب ــای مرب ــفارش ه س

ــد. ــاب نمای ــتجو انتخ ــرای جس ــاد را ب ــن نم چندی

گردش حساب:

ــد  ــود را مشــاهده نمای ــردش حســاب خ ــای گ ــزارش ه ــه  گ ــد کلی ــر می توان ــردش حســاب، کارب ــر روی گ ــک ب ــا کلی ب  
ــت  ــت دریاف ــن قابلی ــد و  همچنی ــود را دارا می باش ــردش حســاب خ ــخ گ ــردش حســاب و تاری ــات گ ــا جزئی ــاب ب ــکان انتخ و ام

خروجــی هــای متــداول ماننــد اکســل، پــی دی اف، و... را دارا می باشــد.

نوع سفارش:

ــد/ ــفارش )خری ــوع  س ــاس ن ــر اس ــاب  ب ــکان انتخ ــش ام ــن بخ در ای  
ــاب  ــا انتخ ــر ب ــد. کارب ــتجو دارا می باش ــرای جس ــا را ب ــر دوی آنه ــا ه ــروش( ی ف
ســفارش خرید/فــروش یــا هــر دوی آنهــا می توانــد گــزارش هــای مربــوط بــه نــوع 

ــد. ــاهده نمای ــده را مش ــاب ش ــفارش انتخ س

گزارش ها
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فیلتر بازه تاریخ:

با فیلتر تاریخ، کاربر می تواند آخرین گزارش گردش حساب خود را در این بازه مشاهده نماید.  

دکمه جزئیات:

با فعال سازی تیک دکمه جزئیات امکان نمایش ریز ترین عملیات انجام شده در سیستم نمایش داده  خواهدشد.  

دکمه های خروجی:

ــی را از  ــای مختلف ــی ه ــد خروج ــر می توان ــا کارب ــه ه ــن دکم ــک از ای ــر ی ــرو روی ه ــک ب باکلی  

نمایــد. دریافــت  سیســتم 

گزارش ها
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در خواست ها

ــه  ــوط ب ــف، مرب ــت درخواســت هــای مختل ــت روی ــر قابلی ــن قســمت کارب در ای  
پرداخــت الکترونیکــی، درخواســت پرداخــت وجــه، درخواســت برداشــت وجه و درخواســت 
اعتبــار را دارا می باشــد. بــا کلیــک بــر روی منــوی درخواســت هــا پنجــره ای بــاز می شــود، 
در ایــن پنجــره کاربــر می توانــد درخواســت هــای مختلفــی را مشــاهده نمایــد که بــا کلیک 
بــر روی هــر یــک از ایــن درخواســت هــا، عملیــات مشــخص شــده ای را انجــام می دهــد.

پرداخت الکترونیکی:

ــغ  ــا وارد نمــودن مبل ــد ب ــر می توان ــاز می شــود، کارب ــن قســمت، پنجــره پرداخــت الکترونیکــی ب ــر روی  ای ــا کلیــک ب ب  
مدنظــر، درگاه و نــوع حســاب بــر روی دکمــه ثبــت، کلیــک نمایــد، تــا وارد مراحــل پرداخــت اینترنتــی شــود، در غیــر ایــن صــورت 

ــردد. ــاز گ ــی ب ــه اصل ــه صفح ــوده و ب ــک نم ــراف کلی ــه انص ــر روی دکم ــد ب ــر می توان کارب

 اعالمیه واریز وجه:

هنگامــی کــه کاربــر بــه صــورت اینترنتــی و یــا از طریــق تلفــن بانــک و یــا از طریــق حضــوری در بانــک، مبلغــی را بــه   
حســاب کارگــزاری واریــز نمــوده، بــرای شــارژ حســاب کاربــری خــود می بایســت بــر روی درخواســت پرداخــت وجــه در ســامانه 
آنایــن کلیــک نماییــد تــا مبلــغ واریــزی شــما، از ســمت  واحــد مالــی کارگــزاری کنتــرل و تاییــد شــود. بــه محــض تاییــد از ســمت 

درخواست ها
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ــد  ــه واح ــی ک ــا زمان ــد، ت ــده  باش ــت ش ــت درخواس ــر، در حال ــه کارب ــت وج ــت پرداخ ــت درخواس ــه وضعی ــی ک هنگام
ــت  ــوان درخواس ــت می ت ــن وضعی ــن در ای ــد و همچنی ــد ش ــارژ نخواه ــری ش ــاب کارب ــد، حس ــد ننمای ــی آن را تایی مال
ــد.  ــدور نمی باش ــت مق ــراف درخواس ــکان انص ــی ام ــد مال ــمت واح ــد از س ــض تایی ــه مح ــی ب ــراف داد ول ــود را انص خ

نحوه درخواست پرداخت وجه:

بــرای اینکــه مبلــغ قابــل برداشــت نــزد کارگــزاری خــود را درخواســت دهیــم، مــی بایســت از منــوی درخواســتها بخــش   
ــل  ــغ  قاب ــی  از مبال ــه انتخــاب ســه روز متوال ــادر ب پرداخــت وجــه را انتخــاب نماییــم.  در پنجــره درخواســت پرداخــت وجــه، ق
برداشــت مــی باشــیم. بــا انتخــاب هریــک از تاریــخ هــای موجــود و وارد کــردن مبلــغ درخواســت داده شــده، در روز موعــود مبلــغ 

ــردد.  ــز می  گ ــده واری ــام ش ــاب اع ــه حس ب

درخواست ها
واحــد مالــی، حســاب کاربــری شــما بــه انــدازه مبلــغ واریــزی شــارژ مــی گــردد. بــا کلیــک بــر روی درخواســت پرداخــت وجــه، 

پنجــره ای جهــت وارد نمــودن اطاعــات بانکــی مطابــق شــکل ذیــل ظاهــر خواهــد شــد. 
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در صورتــی کــه کاربــر مبلــغ قابل برداشــت داشــته باشــد و با ثبت درخواســت برداشــت وجه می توانــد مقدار مبلغ درخواســتی 
خــود را در پنجــره برداشــت وجــه مشــاهده نمایــد و تــا زمانی که از ســمت واحد مالــی تایید نگــردد، می تواند درخواســت خود 
را انصــراف نمــوده و دوبــاره امــکان ثبــت ســفارش خریــد را دارا  باشــد، ولــی بــه محــض تاییــد واحــد مالــی، مبلغ درخواســتی 
کاربــر بلوکــه شــده و کاربــر قــادر بــه انصــراف درخواســت و ثبــت ســفارش خریــد بــه انــدازه مبلــغ درخواســتی نمی باشــد.

درخواست تغییر کارگزار ناظر:

ــه منظــور ثبــت تغییــر کارگــذار ناظــر می بایســت ابتــدا از منــوی درخواســت هــا، بخــش درخواســت تغییــر کارگــذار  ب  
ناظــر را انتخــاب کــرد و ســپس بــا بــاز شــدن پنجــره تغییــر کارگــذار ناظــر، نمــاد مــورد نظــر را جســتجو و انتخــاب می نماییــد و 
در مرحلــه بعــد عکــس برگــه ســهم خــود را بارگــذاری می نماییــد و بــر روی دکمــه ثبــت کلیــک می کنیــد تــا درخواســت شــما  

ثبــت و برســی شــود.

حداقــل مبلــغ وارد شــده مــی بایســت بیشــتر از صدهــزار ریــال باشــد و حداکثــر مبلــغ وارد شــده بایــد برابــر بــا مبلــغ قابــل 
برداشــت باشــد و درخــارج از ایــن بــازه امــکان ثبــت درخواســت وجــود نــدارد.
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بازار:

دیده بان بازار:

ــان می باشــد.  ــی نمای ــاالی صفحــه اصل ــازار می باشــد کــه در ب ــی ســامانه فارابیکســو منــوی ب یکــی از منــوی هــای اصل  
بــا کلیــک بــر روی منــوی بــازار وارد صفحــه مجــزا می شــوید کــه نمایانگــر صفحــه دیده بــان بــازار می باشــد. در ایــن منــو امکانــات 
فــوق حرفــه ای وجــود دارد و بــه زودی بــا بــروز رســانی هــای مکــرر شــاهد تحولــی عظیــم خواهیــم بــود. ایــن لیســت هــر روز در 

ــش داده می شــود.  ــازار نمای ــان ب ــوی دیده ب من

صفحــه دیده بــان بــازار شــامل دو بخــش دیده بــان نقشــه بــازار می باشــد،که بــه صــورت پیشــفرض بــر روی بخــش دیده بــان   
بــازار قــرار دارد. دیده بــان بــازار دارای ویژگــی هــا و قابلیــت هــای متعــدد و کارا می باشــد کــه بــه اختصار به توضیــح آنهــا می پردازیم.

 قابلیت فیلتر دسته بندی بر اساس صنایع:
بــا کلیــک بــر روی دکمــه فلــش، لیســتی از کلیــه صنایــع بــازار   
بــاز می شــود کــه بــا کلیــک بــر روی هــر یــک از گــروه هــای صنایــع، نمــاد 
هــای موجــود در آن گــروه فیلتــر و نمایــان می شــود.  همچنیــن در پنجــره 
ــخصی  ــای ش ــان ه ــوی و دیده ب ــان پورتف ــاب دیده ب ــکان انتخ ــر ام فیلت
موجــود می باشــد کــه بــا کلیــک بــر روی هــر یــک از دیده بــان هــا، نمــاد 

ــود. ــان می ش ــر و نمای ــان، فیلت ــود در آن دیده ب ــای موج ه
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 قابلیت جستجو آیکون های مختلف دیده بان:
ــا  ــه صــورت مشــخصی نمایــان می شــود کــه ب ــر روی دکمــه جســتجو جایــگاه وارد کــردن فیلتــر مدنظــر ب ــا کلیــک ب ب  
وارد کــردن فیلتــر در هــر یــک از جایــگاه آیکــون هــا، امــکان جســتجو را دارا می باشــد و بــا کلیــک بــر روی دکمــه Enter جســتجو 

ــود. ــل می ش تکمی

 قابلیت شخصی سازی ستون های دیده بان:
ــر روی دکمــه فلــش، می توانیــد  ــان و کلیــک ب ــر روی هــر یــک از آیکــون هــا و ســتون هــای دیده ب ــرار گرفتــن ب ــا ق ب  
بخــش ســتون هــا را انتخــاب نماییــد و بــا فعــال و غیــر فعــال کــردن تیــک آیکــون هــا امــکان کــم و زیــاد کــردن ســتون هــای 
ــه هــم  ــاره وارد شــدن هــم، ب ــا خــارج شــدن و دوب ــه عملیــات صــورت گرفتــه حتــی ب دلخــواه را دارا می باشــید و ایــن بخــش ب

ــود. ــره می ش ــده ذخی ــاب ش ــای انتخ ــتون ه ــزد و س نمی ری
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 ستون موقعیت سهام دیده بان بازار:
ایــن ســتون شــامل ســه وضعیــت می باشــد کــه در ادامــه بــه اختصــار بــه توضیــح آنهــا می پردازیــم و کاربــران بــا انتخــاب   

ــد.  ــاهده نماین ــر مش ــورت فیلت ــه ص ــامل را ب ــای ش ــاد ه ــد نم ــا می توانن ــن وضعیت ه ــک از ای ــر ی ه
اشباع خرید: در این موقعیت سهم به محدوده بیشینه خرید رسیده و برای خرید می بایست بسیار احتیاط کرد.

اشــباع فــروش:  ایــن قســمت از ترکیــب همزمانــی 10 اندیکاتــور بهــره می گیــره. ســهامی کــه در موقعیــت برگشــت نوســانی 
جهــت ریــز مــوج صعــودی قــرار می گیــرد ســیگنال داده می شــود. اگــر ســهام بنیــادی در ایــن قســمت مشــاهده شــد نبایــد بــه 
آن امــان داد و پلــه ای در منفــی یــا صفــر تابلــو حتمــا خریــد کــرد. معمــوالً ســهام وقتــی بــه ایــن محــدوده می رســند. مســتعد 
ــه ریــز مــوج صعــودی دارد کــه ســهم خواهــد زد. در ایــن  ــا 10 درصــدی هســتند. ایــن بســتگی ب رشــد و برگشــت حداقــل 5 ت

بخــش قــدرت نقدشــوندگی و بنیــاد ســهم هــم توجــه شــود.
کــف میــان مــدت:  ایــن ایــن ســیگنال هــم از یــک الگوریتــم برنامــه نویســی خاصــی همچــون اشــباع فــروش برخــوردار اســت 
کــه نزدیکــی بــه کــف هــای میــان مــدت رانشــان می دهــد. جایــی کــه ســهام از فروشــنده میــان مــدت هــم تخلیــه می شــوند و 

بــه دیــد میــان مــدت ســود مناســب در پیــش دارنــد. توجــه بــه بنیــاد ســهم در ایــن بخــش اهمیــت زیــادی دارد.

دوســتان توجــه کنیــد ســیگنالهایی کــه در بــاب اشــباع فــروش و کــف میــان مــدت بــرای ســتون موقعیــت ســهم قــرار داده 
ــورد صــورت  ــن م ــر 3 ســال ســعی و خطــا در ای ــغ ب ــه بال ــد ک ــم برنامه نویســی خاصــی تبعیــت میکنن میشــود از الگوریت

گرفتــه اســت تــا بهتریــن شناســایی ســهام رو در ایــن ســتون داشــته باشــیم.

بازار
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نقشه بازار:
بخــش دوم دیده بــان بــازار شــامل قســمت نقشــه بــازار می باشــد. کــه بــا کلیــک بــر روی بخــش نقشــه بــازار می توانیــد   
صفحــه نقشــه بــازار کــه دارای ویژگــی هــای خاصــی می باشــد مشــاهده نماییــد. در ایــن بخــش امــکان مشــاهده وضعیــت کلــی 
ــه  ــازار نســبت ب ــی ب ــت کل ــن وضعی ــد و همچنی ــگاه مشــاهده نمایی ــک ن ــا ی ــازار را ب ــف ب ــای مختل ــروه ه ــای گ ــازار و نمــاد ه ب
شــاخص بــرای کاربــر مشــخص می شــود و در همیــن قســمت امــکان آخریــن اطاعــات لحظــه ای قیمــت ســهم نمایــان می باشــد.

قابلیت نمایش نماد ها بر اساس ارزش، حجم و تعداد:

ــر اســاس  ــه صــورت پیشــفرض ب ــازار ب ــی نقشــه ب صفحــه اصل  
ارزش معامــات بــرای نمــاد هــا دســته بنــدی شــده اســت کــه

 قابلیت نمایش نماد ها بر اساس نوع بازار:
ــی شــما  ــازار می باشــد ول ــای موجــود در ب ــر اســاس کل ســهم ه ــه صــورت پیشــفرض ب ــازار ب ــی نقشــه ب صفحــه اصل  
امــکان جــدا ســازی نمــاد هــا بــر اســاس بــازار بــورس یــا فــرا بــورس را دارا می باشــید کــه بــا کلیــک بــر روی بــازار یــا بــورس یــا 

ــد .   ــه را مشــاهده نمایی ــای مربوط ــاد ه ــورس نم ــرا ب ف

شما می توانید با انتخاب حجم و یا تعداد معامات، نماد های موجود را دسته بندی نمایید.  

بازار
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فیلتر صنایع:

ــاز  ــع ب ــع پنجــره صنای ــر صنای ــر روی فیلت ــک ب ــا کلی ب  
خواهــد شــد بــا انتخــاب بــر روی هــر یــک از گــروه هــای صنایــع 
مــد نظــر، نمــاد هــای آن صنایــع نمایــش داده خواهــد شــد. ایــن 

ــد. ــه می باش ــر روی هم ــرض ب ــش ف ــورت پی ــه ص ــره ب پنج

قابلیت نمایش و ضعیت نماد در صنایع:

بــا قــرار گرفتــن مــوس  بــر روی نمــاد مدنظر در   
نقشــه بــازار، اطاعــات نمــاد نمایــش داده می شــود و در 
ایــن قســمت گــروه نمــاد هــای انتخــاب شــده هــم نمایان 
ــار کلیــک بــر روی نمــاد، بــه صفحــه  ــا دوب می باشــد و ب

ــد گشــت. ــاز خواهی معامــات ب

فیلتر چیدمان:

بــا اســتفاده از فیلتــر چیدمــان کــه دارای دســته بنــدی   
ــادر  ــد ق ــودی می باش ــودی، و افقی/عم ــی، عم ــی، افق ــای مربع ه
ــث  ــه باع ــد ک ــاب نمایی ــواه را انتخ ــان دلخ ــود چیدم ــد ب خواهی
می شــود نقشــه بــازار بــر اســاس آن چیدمــان نمایــش داده  شــود. .

بازار

https://www.farabixo.com


© www.irfarabi.com 64

www.farabixo.com

بخش

بیکسو وایزر

www.irfarabi.com
https://www.farabixo.com


© Soshyant.co 65

www.farabixo.com

بیکسو وایزر:
بیکســو وایــزر در واقــع همــان شــرکت تحلیلگــر امیــد   
ــد  ــی کردن ــت م ــه صــورت مســتقل فعالی ــا ب ــدکه قب می باش
و نــرم افــزار کار بــردی آن هــا تحلیلگــر امیــد بــوده و هســت 
کــه تصمیــم بــر ایــن شــد کــه بــا شــرکت سوشــیانت همــکاری 
داشــته باشــتد و در واقع زیر مجموعه ای از شــرکت سوشــیانت 
باشــد و در ســامانه فارابیکســو در منــوی بیکســو وایــزر فعالیــت 

ــد. ــه ده ــام ســیگنال می باشــد ادام ــه اع ــی خــود را ک اصل

نحوه عضو شدن در بیکسو وایزر:

ــو  ــامانه فارابیکس ــما در س ــل ش ــه ایمی ــی ک هنگام  
ثبــت می شــود شــما در قســمت بیکســو وایــزر بــا کلیــک بــر 
روی دکمــه ثبــت نــام در بیکســو وایــزر می توانید عضو شــوید.

ــه نشــان  ــرای شــما ظاهــر می شــود ک ــه رو ب ــق شــکل رو ب ــام و عضــو شــدن، پنجــره مطاب ــت ن ــر روی ثب ــه محــض کلیــک ب ب
دهنــده اطاعــات مربــوط بــه بیکســو وایــزر شــما می باشــد کــه ایــن اطاعــات شــامل ایمیــل، کلمــه عبــور بیکســو وایــزر و موبایــل 
می باشــد کــه بــا کلیــک بــر روی دکمــه افزایــش اعتبــار بیکســو وایــزر می توانیــد موجــودی بیکســو وایــزر خــود را شــارژ نماییــد.

بیکسو وایزر
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اطالعات سیگنال های اعالم شده:

ــود در  ــام می ش ــدی اع ــیگنال جدی ــه س ــی ک هنگام  
ــرار  ــال ق ــت فع ــزر و در وضعی ــو وای ــف بیکس ــن ردی ــاال تری ب
ــه  ــی از جمل ــا دارای اطاعات ــیگنال ه ــن س ــه ای ــرد ک می گی
شــماره ســیگنال، وضعیــت ســیگنال و قیمــت ســیگنال اعــام 
ــرای دریافــت ســیگنال می باشــد  ــراد مجــاز ب شــده و تعــداد اف
ــان  ــه پای ــد ســیگنال ب ــت خری ــه محــدوده دریاف ــی ک و هنگام

می رســد بــه وضعیــت غیــر فعــال تغییــر می نمایــد.

روش دریافت سیگنال:

پنجــره  ســیگنال  روی  بــر  کلیــک  بــا  دارد  قــرار  فعــال  وضعیــت  در  می شــود  اعــام  ســیگنال  کــه  زمانــی   
ــه  ــق نام ــرار داد تواف ــا  ق ــک اینج ــر روی لین ــک ب ــا کلی ــه ب ــد،  ک ــرار داد می باش ــوان ق ــه عن ــه ب ــل ک ــکل ذی ــق ش ای مطاب
بیکســو وایــزر ظاهــر می گــردد، کــه بــا فعــال کــردن تیــک دکمــه بلــه بــرای شــما فعــال می گــردد و بــا فعــال 
وایــزر کســر می گــردد. بیکســو  از موجــودی  و  بــر روی آن ســیگنال دریافــت می شــود  بلــه و کلیــک  شــدن دکمــه 

بیکسو وایرز

www.irfarabi.com
https://www.farabixo.com


© Soshyant.co 67

www.farabixo.com

مشخصات سیگنال در یافت شده:

ــیگنال کــه  ــیگنال، کادر مشــخصات س هنــگام دریافــت س  

شــامل اطاعاتــی از جملــه نــام نمــاد، محــدوده ورود، حــد ضــرر، هــدف، 

ــر روی  ــک ب ــا کلی ــازد و ب ــان می س ــک را نمای ــوع ریس ــت و ن مقاوم
ــام  ــاد اع ــفارش نم ــت س ــره ثب ــد پنج ــت خری ــت درخواس ــه ثب دکم

شــده بــاز می شــود.
محدوده ورود:	 

نظــور از محــدوده ورود ایــن می باشــد کــه بهتــر اســت در ایــن 	   

بــازه قیمــت ســهم را خریــداری نماییــد.
هدف:	 

منظور از هدف حد آستانه رشد قیمتی سهم می باشد. 	   

حد ضرر:	 

ــان 	  ــد زم ــت ش ــت تصبی ــن قیم ــهم در ای ــه س ــی ک ــی هنگام یعن  

می باشــد. ســهم  از  خــروج 
مقاومت:  	 

افزایش اعتبار بیکسو وایزر:

ــو  ــش بیکس ــودی بخ ــه موج ــن ک ــرای ای ب  
منــوی  از  می بایســت  دهیــم  افزایــش  را  وایــزر 
درخواســت هــا، بخــش افزایــش اعتبــار بیکســو وایــزر 
ــا ظاهــر شــدن پنجــره افزایــش  را انتخــاب نماییــد. ب
اعتبــار بیکســو وایــزر، مبلــغ دلخــواه را وارد نماییــد و

حتمــا بایــد قســمت شــرح را بــا متــن دلخــواه کامــل نماییــد و ســپس بــا کلیــک بــر روی دکمــه ثبــت بــه درگاه بانک ســامان متصل 
می شــوید و بــا کامــل کــردن اطاعــات بانکــی و ثبــت پرداخــت موجــودی بیکســو وایــزر پــس از تاییــد بانــک افزایــش می یابــد.

منظور نقطه ای از قیمت می باشد که در صورت عبور از این قیمت سهم وارد فاز سعودی جدیدی خواهد شد. 	   
ریسک: 	 

منظور انواع مختلف ریسک ها می باشد مثا ریسک باال، متوسط و کم ریسک. 	   

بیکسو وایزر
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:TV بیکسو
در ایــن بخــش کاربــران می تواننــد فیلــم هــای مربــوط بــه ســامانه فارابیکســو و دیگــر کانــال هــای موجــود کــه در جهــت   
ــام  ــای دلخــواه اع ــر فیلم ه ــی ب ــد نظــر خــود را مبن ــران می توانن ــن کارب ــد همچنی ــد را مشــاهده نماین ــوزش ایجــاد شــده ان آم

ــد. نماین

فارابیکسو:
در این قسمت فیلم های آموزش مربوط به قسمت های مختلف سامانه فارابیکسو نمایش داده  می شود.  

BIXO TV

عالقه مندیها:

هنــگام مشــاهده فیلــم بــا کیلــک بــرروی  کــه بــاالی هــر فیلــم قــرار دارد می تــوان آن فیلــم را در لیســت عاقــه   
مندیهــا ذخیــره نمــود و بــا کلیــک بــر روی بخــش عاقــه مندیهــا می تــوان فیلــم هــای مــورد عاقــه خــود را مشــاهده نماییــد. 
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چگونــه می تــوان نمــادی را از دیده بــان ایجــاد شــده 

ــود؟ ــذف نم ح

بــا انتخــاب دیده بــان تعریــف شــده، بــا قــرار گرفتــن بــر روی نمــاد   
مدنظــر عامــت ضربــدر کــه به نشــانه حــذف نمــاد می باشــد نمایان می شــود 
کــه بــا کلیــک بــر روی آن، نمــاد از لیســت دیده بــان انتخابــی حــذف گــردد.

دیده بان

چگونه می توان دیده بان ایجاد شده را حذف نمود؟

ــف  ــان هــای تعری ــا انتخــاب یکــی از دیده ب ــان، ب در لیســت دیده ب  
شــده، عامــت ضربــدر نمایــان می شــود کــه بــا کلیــک بــر روی آن دیده بــان 

ــردد. ــذف می گ ــی ح انتخاب

چگونه می توانیم قیمت دیروز را مشاهده نماییم؟

در قســمت اطاعــات نمــودار، بــا قــرار دادن مــوس بــر روی نمــاد آبــی رنگ می تــوان قیمت دیــروز نمــاد را مشــاهده نمایید.  

درکادر اطالعات نماد آیکون دارایی به چه معنا می باشد؟

ایــن آیکــون فقــط بــرای ســهم هایــی کــه بــه عنــوان دارایــی شــما   
ــما را  ــود/زیان ش ــن س ــهم و همچنی ــداد س ــود و تع ــان می ش ــد نمای می باش

می ســازد. نمایــان 

چگونه می توان نمادی را به دیده بان شخصی اضافه نمود؟

در لیســت دیده بــان یکــی از دیده بــان هــای تعریــف شــده را انتخــاب نماییــد ســپس در قســمت جســتجوی نمــاد، نمــاد   
دلخــواه را جســتجو و انتخــاب نماییــد. در نهایــت بــا کلیــک بــر روی دکمــه افــزودن در کادر جســتجو، نمــاد بــه دیده بــان انتخــاب 

شــده افــزوده خواهــد شــد.

چگونه دیده بان جدید ایجاد کنیم؟

در قســمت دیده بــان بــر روی دکمــه  فِلـِـش کلیــک نماییــد، بــا بــاز   
شــدن لیســت دیده بــان بــر روی گزینــه جدیــد کلیــک نماییــد. کــه باعــث 

ــد. ــت نمایی ــف و ثب ــود را تعری ــان خ ــام  دیده ب ــود ن می ش
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چگونه می توانیم تاریخچه سفارشات را به صورت کلی مشاهده نماییم؟

بــا کلیــک بــر روی منــوی گزارشــات، بــه صفحــه انتخــاب شــده انتقــال می یابیــم. بــا کلیــک بــر روی دکمــه سفارشــات   
خرید/فــروش می توانیــم بــر اســاس تاریــخ، وضعیــت ســفارش، نمــاد و نــوع ســفارش جســتجو نماییــم و همچنیــن بــا کلیــک بــر 

ــم. ــاهده نمایی ــر را مش ــورد نظ ــات م ــات سفارش ــه )i( جزئی روی دکم

خروجی گزارشات

چگونه می توانیم گردش حساب خود را مشاهده نماییم؟

ــر اســاس تاریــخ و همچنیــن تیــک فعــال  ــا انتخــاب گزینــه گــردش حســاب، امــکان جســتجو ب در منــوی گزارشــات ب  
ســازی همــراه بــا جزئیــات را دار می باشــد.

چگونــه مــی توانیــم در لیســت سفارشــات کلیــه سفارشــات جــاری و روز را 

مشــاهده نماییــم؟

در لیســت سفارشــات رو بــه رو آیکــون توضیحــات دکمــه کوچکی قــرار دارد کــه با کلیک   
ــال و سفارشــات روز می باشــد. ــه فع ــاز می شــود کــه دارای گزین ــی کشــویی ب ــر روی آن منوی ب

گفتگو
چگونه می توان با مدیر سیستم ارتباط بر قرار کرد؟

در منــوی گفتگــو کــه در زیــر منــوی نبــض بــازار قــرار دارد، می توانیــد   
ــد. ــو پردازی ــه گفتگ ــید ب ــو می باش ــه در آن عض ــی ک ــروه های ــر گ ــا مدی ب
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چگونه عضو گروه شویم؟

ــرای  ــتم ب ــر سیس ــمت مدی ــت از س ــو می بایس ــاالی کادر گفتگ ــمت ب در قس  
ــه معنــی عــدم  ــه گــروه کــه دارای تیــک پذیرفتــن و ضربــدر ب ــر پیغــام دعــوت ب کارب

پذیــرش مطابــق شــکل ذیــل می باشــد، نمایــان  شــود.

روش ثبت سفارش در فارابیکسو چگونه است؟

در کادر جســتجو، بــا انتخــاب کــردن نمــاد مدنظــر دکمــه هــای ثبــت ســفارش خریــد و فــروش ظاهــر مــی شــود، کــه   
بــا کلیــک بــرروی هرکــدام پنجــره ثبــت ســفارش بــاز خواهــد شــد کــه در همیــن پنجــره امــکان تغییــر بــه خرید/فــروش را دارا 
می باشــد و همچنیــن امــکان بــاز کــردن چندیــن پنجــره ثبــت ســفارش بــه طــور هــم زمــان دارا می باشــد. دکمــه ثبــت ســفارش 
ــد. ــاهده می باش ــل مش ــازار قاب ــوی ب ــاد و من ــات نم ــان، کادر اطاع ــت دیده ب ــم از لیس ــود دارد اع ــاد وج ــه نم ــی ک ــر جای در ه

ثبت سفارش

پورتفوی

چگونه می توان سهمی را به دارایی پورتفوی خود اضافه نمود؟

هنگامــی کــه از طریــق روشــی غیــر از آنایــن کارگــزاری، ســهمی را خریــداری   
خریــداری  ســهم  همــان  رویــت  خواســتار  لحظــه  درهمــان  همچنیــن  و  می نماییــد 
نماییــد: اســتفاده  ذیــل  روش  از   می توانیــد  باشــید  خــود  ســامانه  پورتفــوی  در  شــده 

در لیســت پورتفــوی، روبــروی آیکــون ســود/زیان دکمه کوچکی قــرار دارد که با کلیک بر روی آن پنجره ای کشــویی شــکل باز خواهد 
شــد. کــه بــا وارد کــردن نــام نمــاد مدنظر، تعداد ســهم خریداری شــده و میانگیــن خرید بــه دارایی پورتفوی شــما افزوده خواهد شــد.
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چگونــه ســهمی کــه بــه عنــوان دارایــی شمامحســوب نمی شــود و در لیســت پورتفــوی وجــود دارد، 

حــذف نمایید؟

در لیســت پورتفــوی رو بــه رو آیکــون ســود/زیان دکمــه کوچکــی قــرار دارد کــه بــا کلیــک بــر روی آن، پنجــره افــزودن   
بــه پورتفــوی بــاز خواهــد شــد کــه بــا جســتجو نمــاد مدنظــر و وارد کــردن بــه تعــداد صفــر، بــا ثبــت پنجــره، نمــاد مــد نظــر از 

ــردد. ــذف می گ ــوی ح ــت پورتف لیس

ــاهده  ــم مش ــود را می توانی ــوی خ ــود/زیان پورتف ــن س ــه میانگی چگون

ــم؟ نمایی

ــه صــورت  ــه هنگامــی  کــه ســهمی را از فارابیکســو خریــداری می نماییــد، ســامانه ب ب  
ــی  ــی در صورت ــد ول ــد محاســبه می نمای ــر اســاس میانگیــن خری خــودکار ســود/زیان شــمارا ب
کــه ســهمی را غیــر از آنایــن خریــداری نماییــد میانگیــن خریــد را بایــد بــه صــورت دســتی 
ــره  ــد پنج ــن خری ــه میانگی ــر روی دکم ــک ب ــا کلی ــه ب ــد. ک ــود وارد نمایی ــوی خ در پورتف
ــر روی دکمــه ثبــت، ســود/زیان محاســبه می گــردد. ــا کلیــک ب ــاز خواهــد شــد و ب مربوطــه ب

چگونه سهمی را از لیست پورتفوی در لحظه به فروش برسانیم؟

در لیســت پورتفــوی بــا قــرار گرفتن بر روی ســهمی، دکمه فــروش قرمز رنگ نمایان می شــود که با کلیک بــر روی آن پنجره   
ثبت ســفارش فروش که به صورت پیش فرض، کلیه دارایی ســهم شــما را بر اســاس آســتانه تعداد جا گذاری می نماید و همچنین در 
قســمت قیمــت بهتریــن مظنــه خریــد را جاگــذاری و پیشــنهاد می دهــد که با کلیــک ثبت ســفارش در لحظــه معامله انجام می شــود.
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چگونه نام کاربری خود را تغییر دهیم؟

بــا وارد شــدن نــام کاربری و پســورد اس ام اس شــده، پنجره ثبت 
تغییــرات نــام کاربــری و پســورد نمایــان خواهــد شــد. کــه شــما 
امــکان تغییــر نــام کاربــری در ایــن صفحــه را خواهیــد داشــت.

شخصی سازی

ــود دارد؟ ــامانه وج ــوی در س ــالت و پورتف ــات، معام ــای سفارش ــو ه ــایز من ــر س ــکان تغیی ــا ام آی

در قســمت پاییــن صفحــه فارابیکســو کــه لیســت سفارشــات و معامــات و پورتفــوی قــرار دارد می توانیــد باالتریــن مــرز    
ــد. ــال دهی ــه انتق ــاالی صفح ــمت ب ــه س ــود ب ــوس خ ــا م ــود را ب ــط موج ــا خ ی

چگونه قسمت محتوا )اخبار و اطالعیه ها( را محو نماییم؟

ــه  ــا و دکم ــه ه ــار و اطاعی ــگ اخب ــمت فیلترین ــوا در قس در کادر محت  
ــاز می شــود کــه   ــر روی آن منویــی کشــویی ب ــا کلیــک ب کوچکــی قــرار دارد کــه ب
بــا انتخــاب گزینــه بســتن، قســمت محتــوا محــو میگــردد و کادر اطاعــات نمــاد بــه 

ســمت چــپ صفحــه پیــش روی می نمایــد.
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درخواست ها

چگونه میتوانیم پرداخت الکترونیکی انجام دهیم؟

ــاز  ــا ب ــد ب ــک نمایی ــی کلی ــت الکترونیک ــه پرداخ ــر روی گزین ــا ب ــت ه ــمت درخواس در قس  
شــدن پنجــره درخواســت الکترونیکــی و بــا ثبــت مبلــغ پرداختــی بــه صفحــه بانــک انتقــال می یابیــد.

چگونه برداشت وجه انجام دهیم؟

در قســمت درخواســت هــا بــر روی منــوی واریــز وجه کلیک نمایید کــه با وارد کردن مبلغ درخواســتی و ثبــت آن در صورت   
موجــود بــودن دارایــی از قــدرت خریــد شــما کثــر و تا زمــان انصراف شــما یا تاییــد از ســمت مدیریت مالی بلوکه شــده باقــی می ماند.

سُواالت متداول

www.irfarabi.com
https://www.farabixo.com


 Feedback@irfarabi.com

www.irfarabi.com

