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 گضاسش پَستفَ لحظِ ای ػولکشد هطتشی ٍ ٍضؼیت سَد ٍ صیاى ٍی سا تاتت کلیِ هؼاهالت ًطاى هی دّذ.

 

 هبٌای هحاسبات سَد ٍ زیاى بر اساس با تَجِ بِ ایٌکِ  ای لحظِ پَستفَگضاسش دس  :ًکتِ هْن

)آًالیي ٍ  اًجام ضذُاص طشیك ایي کاسگضاسی هؼاهالتی کِ  فمط، قیوت هیاًگیي خرید هی باشد

اص طشیك کاسگضاسی ّای کِ هطتشی  هؼاهالت سایشتصَست اتَهاتیک ًوایص دادُ هی ضَد ٍ  غیشآًالیي(

تا هحاسثات سَد ٍ صیاى تِ  ٍاسد ضَدتِ صَست دستی دس ایي گضاسش هی تایست ، دیگش اًجام ضذُ

 دسستی اًجام گشدد.

  ّوِ ، چٌاًچِ تواهی هؼاهالت هطتشی فمط اص طشیك یک کاسگضاسی اًجام ضَدالصم تِ رکش است

 هؼاهالت ٍی تصَست اتَهاتیک هَجَد تَدُ ٍ ًیاصی تِ ثثت دستی ًوی تاضذ.

 ضذُ دس کاسگضاسی )هؼاهالت غیش آًالیي( هی تایست پاساهتش صیش اص  جْت هطاّذُ کلیِ هؼاهالت اًجام

 طشیك هٌَی تٌظیوات ست ضَد :

 

  :هؼاهالت غیش آًالیي دس پَستفَ لحظِ ای دس ًظش گشفتِ ضَد؟ ًام پاساهتش 

  تٌظین ضَد:  کلیِ هؼاهالت هطتشی )ّن آًالیي ٍ ّن  "تلی  "دس صَستیکِ ایي پاساهتش سٍی

) تصَست پیص فشض ایي گضیٌِ  گضاسش پَستفَ لحظِ ای ًوایص دادُ هی ضَد.غیشآًالیي( دس 

 اًتخاب ضذُ است.(
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  دس گضاسش هطتشی آًالیي هؼاهالت فمطتٌظین ضَد:   " خیش "دس صَستیکِ ایي پاساهتش سٍی 

  پَستفَ لحظِ ای ًوایص دادُ هی ضَد.

 

 
 

  :گسارش پَرتفَ لحظِ ای شاهل ستَى ّای زیر هی باشد

 

o کِ دس کٌاس ًام لشاس داسد، اهکاى                 ٍ اص طشیك آیکَى  ًام ًواد سا ًوایص هی دّذ. :ًواد

 تشای آى ًواد ٍجَد داسد. ثثت خشیذ/فشٍش دستی

o : هتَلف/ ٍ-ٍضؼیت ًواد سا ًوایص هی دّذ : هجاص/ هوٌَع ٍضعیت... 

o ّش ًواد سا ًطاى هی دّذ. تؼذاد داسایی :تعداد 

  ایي کاسگضاسیٍ ضؼة  ساهاًِ آًالیيی کِ اص طشیك تا تَجِ تِ خشیذ ٍ فشٍش ّایتؼذاد داسایی 

 .ًوایص دادُ هی ضَد ثثت ضذُکِ تصَست دستی  خشیذ/فشٍش ّاییٍ اًجام 

 

 دس آى ًواد یکساى  هطتشیهوکي است تؼذاد داسایی ًطاى دادُ ضذُ تا تؼذاد داسایی ٍالؼی  :ًکتِ هْن

 :دلیل ایي اهش هی تَاًذ یکی اص هَاسد صیش تاضذ، اضذًث

سایش ضؼة ایي  اص طشیك یا ، ایي کاسگضاسی  اًجام ًذادُساهاًِ آًالیي  طشیك سا اص یفشٍض ذ/خشی الف( هطتشی

 تصَست دستی ثثت ًٌوَدُ است. اهطتشی آى س ٍ  ضذُاًجام کاسگضاسی 

هی تایست کِ ، دادُ است اًجام دیگشّای کاسگضاسی  اص طشیكسا  سْام هزکَس فشٍش /خشیذ هطتشی ب( 

 خشیذ/فشٍش هشتَطِ تصَست دستی ثثت گشدد.
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o ًِطاى دٌّذُ آخشیي لیوت هؼاهلِ ًواد هَسد ًظش هی تاضذ. :قیوت آخریي هعاهل 

 

o لیوت پایاًی سٍص لثل  اساسایي ستَى ًوایص دٌّذُ اسصش سٍص داسایی هطتشی تش  :ارزش دیرٍز بازار

  .است

(جوَع ضشایة فشٍشه -1تؼذاد * لیوت پایاًی سٍص لثل * )اسصش دیشٍص تاصاس =   

 

o  سهضد فشٍش اص آى کسش حاصلضشب تؼذاد دس لیوت آخشیي هؼاهلِ هی تاضذ کِ کا :بازاررٍز ارزش

 گشدیذُ است.

لیوت آخشیي هؼاهلِ *تؼذاد=   تاصاسسٍص اسصش   

 

o تا لیوت ّای هختلف اًجام دادُ  هطتشیدس ایي ستَى تا تَجِ تِ خشیذ ّایی کِ  :هیاًگیي خرید

 .لیوت هیاًگیي خشیذ تِ صَست ٍصًی ٍ تا دس ًظش گشفتي هیضاى سْام هَجَد هحاسثِ هی گشدد، است

 
 +...(2+تؼذاد خشیذ1...(/)تؼذاد خشیذ.+2خشیذ + اسصش هؼاهلِ 1اسصش هؼاهلِ خشیذ)=  لیوت هیاًگیي خشیذ

 

o ُػثاست است اص لیوت توام ضذُ سْام خشیذاسی ضذُ :خرید بْای توام شد  

 

 لیوت هیاًگیي خشیذ *تؼذاد =   خشیذ تْای توام ضذُ

 

o سَد ٍ ، ستَى ًطاى هی دّذ کِ تا تَجِ تِ اسصش سٍص تاصاسایي  :سَد ٍ زیاى حاصل از تعداد دارایی

 صیاى حاصل ضذُ اص تؼذاد داسایی تِ چِ هیضاى تَدُ است.

 

 خشیذ ضذُ توام تْای - تاصاس اسصش خالص = سَد ٍ صیاى حاصل اص تؼذاد داسایی

 

o تیاًگش دسصذ سَد ٍ صیاى حاصل ضذُ اص تؼذاد داسایی  :درصد سَد ٍ زیاى حاصل از تعداد دارایی

 هَجَد دس ّش ًواد هی تاضذ.

 
 (/تْای توام ضذُ خشیذ100* داساییسَد ٍ صیاى حاصل اص تؼذاد دسصذ سَد ٍ صیاى حاصل اص تؼذاد داسایی = )
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o لیوتی اص ًواد سا ًطاى هی دّذ کِ هطتشی چٌاًچِ )ًسثت تِ لیوت  :سر بِ سر فرٍش قیوت

سَد ٍ صیاى ًخَاّذ کشد تِ ػثاست دیگش سَد ٍ صیاى ، هیاًگیي خشیذ( الذام تِ فشٍش تا ایي لیوت ًوایذ

 ٍی  صفش خَاّذ تَد.

 
 هجوَع ضشایة کاسهضدّای فشٍش(*تؼذاد(-1ضذُ خشیذ/)لیوت سش تِ سش فشٍش=تْای توام 

 

o ِاًجام آًالیي  اًجام ضذُ دس ّش ًواد )فشٍش ّایی کِ اص طشیك فشٍش ّای هجوَع :تعداد فرٍش رفت

 (.گشدیذُ استثثت ضذُ ٍ ّوچٌیي فشٍش ّایی کِ تَسط هطتشی تصَست دستی 

 

 +..... 2+ تؼذاد فشٍش1تؼذاد فشٍش سفتِ = تؼذاد فشٍش

 

o سا تِ طَس خالص ًوایص هی دّذ هجوَع هثالغ فشٍش :ارزش خالص فرٍش. 

 

 +..... 2+ اسصش هؼاهلِ فشٍش1اسصش خالص فشٍش = اسصش هؼاهلِ فشٍش

 

o ًطاًذٌّذُ سَد ٍ صیاى ًاضی اص فشٍش ّای اًجام ضذُ دس ّش ًواد هی  :فرٍش سَد ٍ زیاى حاصل از

 تاضذ.

 تؼذاد فشٍش سفتِ* هیاًگیي لیوت خشیذ() –= اسصش فشٍش فشٍش سَد ٍ صیاى حاصل اص

 

o د ٍ سَد ٍ صیاى هجوَع سَد ٍ صیاى حاصل اص تؼذاد داسایی هَجَػثاست است اص  :سَد ٍ زیاى کل

 حاصل اص فشٍش 

سَد ٍ صیاى حاصل اص فشٍش +سَد ٍ صیاى حاصل اص تؼذاد داسایی =   سَد ٍ صیاى کل  

 

o  تاصاس سا ًطاى هی دّذسٍص لثل  اسصش جاسی ٍهاتِ التفاٍت اسصش سٍص سَد ٍ صیاى اهشٍص: ایي ستَى. 

 
اسصش دیشٍص تاصاس –سَد سٍ صیاى اهشٍص = اسصش سٍص تاصاس   

 

o  دسصذ داسایی ّش ًواد ًسثت تِ کل پَستفَ سا ًطاى هیذّذ. :پَرتفَدرصد از 

 
 (/جوغ کل اسصش سٍص تاصاس100دسصذ اص پَستفَ = )اسصش سٍص تاصاس*
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  : ًکتِ هْن 

 "طثك ّش یک اص لیوت ّای گضاسش تش  اتهحاسثدس تاالی ایي گضاسش دٍ گضیٌِ ٍجَد داسد کِ  

 :ًوایذ اهکاًپزیش هیسا  "آخشیي هؼاهلِ ٍ تْتشیي تماضا 
o یي هعاهلِ آخر قیوت  

o  قیوت بْتریي تقاضا 

 لیوت "ٍ گضیٌِ  ِ باشدقیوت بْتریي تقاضا ٍجَد ًداشتچٌاًچِ تشای ًوادی  الصم تِ رکش است،

 هحاسثِ خَاّذ ضذ. " اخشیي هؼاهلِلیوت  "ضَد، گضاسش تش اساس اًتخاب   " تْتشیي تماضا

 

 در کلیِ هحاسبات کارهسد خرید ٍ فرٍش در ًظر گرفتِ شدُ است. 

 .اهکاى سَرت بر اساس ّوِ ستَى ّای گسارش ٍجَد دارد 

 
 

o هشتَطِ لثل هطاّذُ خَاّذ تَد.ّای ًواد لیست تشاکٌص   اص طشیك ایي ستَى :عولیات 

 

 

لیست تشاکٌص ّای ًواد هشتَطِ ًوایص دادُ هی ضَد کِ ، دس ستَى ػولیاتتا کلیک سٍی آیکَى 

 :ضاهل

  ٍ تشاکٌص ّای خشیذ/فشٍش ّای ساهاًِ آًالیي کِ تصَست اتَهاتیک افضٍدُ ضذُ ٍ اهکاى حزف

 دس تصَیش فَق 1ٍیشایص ًذاسًذ. هاًٌذ سدیف 

 

  ّاس خشیذ/فشٍش دستی ثثت ضذُ تَسط هطتشی کِ اهکاى حزف ٍ ٍیشایص سا داسا هی تشاکٌص

 تاضٌذ.

 دس تصَیش فَق 4ٍ  3ٍ  2هاًٌذ سدیف ّای      
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تشداضتِ " فمط هاًذُ داس  " تیک  هی تایست، کلیِ ًوادّای لیست پَستفَ الصم تِ رکش است جْت هطاّذُ

، )کِ تصَست پیس فشض فؼال هی تاضذ(تیک ایي فیلتش اًتخاب تا  ،گشدداًجام  "تشٍصسساًی  "هجذد ٍ  ضذُ

 سا هطاّذُ ًوَد. ًوادّایی کِ هَجَدی داسًذ هی تَاى لیست

 

 

 ًوَدار

 

ًوَداس دایشُ ای پَستفَ دس اًتْای ایي گضاسش لاتل هطاّذُ است ٍ تش اساس اطالػات لیست پَستفَ 

تشٍصسساًی هی ضَد.ّوچٌیي ایي ًوَداس اهکاى چاج ٍ رخیشُ ضذى تصَست تصَیش سا داسد کِ اص طشیك دکوِ 

 .اهکاى پزیش هی تاضذ، کِ سوت ساست ًوَداس لشاس داسد  
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 جدیدخرید ٍ فرٍش  ثبت 

 ثثت خشیذ ٍ فشٍش دستی اص دٍ طشیك اهکاى پزیش هی تاضذ :

 لشاس داسد. پَستفَ لحظِ ایدس تاالی لیست کِ   گضیٌِ اص طشیك  .1

 .هی تایست ًواد هَسد ًظش سا جستجَ کشدُ ٍ اًتخاب ًوَد 

 ی تؼثیِ ضذُ است.ادس لیست پَستفَ لحظِ  ًام ًوادکِ دس کٌاس  اص طشیك آیکَى  .2

 .تصَست پیص فشض ًواد هشتَطِ اًتخاب ضذُ است 

 .ًواد : ًواد هَسد ًظش اًتخاب ضَد* 

 ِتؼثیِ ضذُ، اهکاى  ًام ًوادکِ دس کٌاس  لحظِ ای، اص طشیك آیکَى  پَستفَ: دس لیست ًکت

 .ًواد هشتَطِ ٍجَد داسدّواى دستی تشای ثثت خشیذ ٍ فشٍش 

 *ًَع ػول: خشیذ/ فشٍش 

  *تلی/خیش تمذم : 

  *تؼذاد هَسد ًظش ٍاسد ضَد. تؼذاد : 

 *لیوت هَسد ًظش ٍاسد ضَد. لیوت : 

 * 01/10/0931: می بایست تاریخ بر اساس فرمت شمسی وارد شود. مثال: تاریخ 

  :00:00:00ساػت: هی تایست ساػت تصَست کاهل تش اساس ساػت ٍ دلیمِ ٍ ثاًیِ ٍاسد ضَد. هثال 

  خَاّذ ضذهحاسثِ اتَهاتیک تصَست   دکوِ  اسصش : اسصش هؼاهلِ تا کلیک سٍی. 

 ِهؼاهلِ تصَست اتَهاتیک تش هثٌای ) تؼذاد*لیوت*کاسهضدّا( هحاسثِ  "اسصش  "فیلذ  :ًکت

 هی ضَد ٍلی اهکاى ٍیشایص ًیض داسد تا کاستش تتَاًذ تصَست دستی اسصش هؼاهلِ سا دسج ًوایذ.
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 دسج ًوَد. َضیحات : دس صَست ًیاص هی تَاى ضشح هختصشی تاتت تَضیحاتت 

  کلیک ضَد.  "دکوِ پس اص ٍاسد کشدى اطالػات فَق، جْت رخیشُ هی تایست سٍی 
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