عام اصطﻼحات

ٹریڈنگ سکرین

مندرجہ ذیل سکرین ٹریڈنگ

مارکیٹ جس م
ﻋﻼمﺖ کرا

سب

زیاده عام

سیکیور آبشار تجارت

اسٹاک ایکسچینج

ﺗﺒﺪﯾﻞ کﺮﯾﮟ آخری

ائط

قسم

طرف

خاص سکرپٹ پر تفویض کرده منفرد مخت

ک

درمیان فرق تجارت اور پچھ دن

 Volﺧﺮﯾﺪﯾﮟ  Lolسیکیورٹ

۔

قیمت کا بند کریں

مایہ کار خرید کا اراده

ﺧﺮﯾﺪ جو مایہ کاری پر ح کا اراده اپ خرید کا آرڈر نفاذ
 Volفﺮوﺧﺖ  Lolسیکیورٹ

آﺧﺮی القادری کردیا/تجارت م
آﺧﺮی قیمﺖ جس

ترتیب دیں

سابقہ/آخری تجارت نہ
تجارت منعقد

اﻋ

ُ
کل مالیت ،نم

جس پر سیکیور تجارت

ﭘﺴﺖ سب

کم

 .Prevﺑﻨﺪ پچھ دن
ﺗجارت

طرف
سب

۔

سیکیورٹ

قیمت

کﻞ القادری کل نم ایک مخصوص وقت/دن
اوسط سﻼم

ل

مایہ کار فروخت کر کا اراده رکھ

ﺑیﭻ جو مایہ کاری پر ح کا اراده اپ بیچ

آخر م

نام ۔

دوران تمسکات

تجارت

تقسیم کیا تجارت تمسکات
زیاده

تجارت

ح

ح جس پر سیکیور تجارت
بندش قیمت

وقﺖ جس پر تجارت م

لگ وا وقت

ﺣﺪ ﺗﺮﺗیﺐ جب صارف ترتیب ایک مخصوص قیمت

جگہ
ساتھ نظام م

داخل ایک حد ترتیب ے

مارکیٹ ﺗﺮﺗیﺐ جب صارف ترتیب ایک مخصوص قیمت بغ نظام م داخل ایک مارکیٹ ترتیب ے ۔ نظام ترتیب قیمت
باﻻتر انجام دیں ۔ نظام ک ب دستیاب قیمت پر مکمل کیا کر کا حکم مقدار ل تﻼش کرے گا ۔ ایک ت ی
حرکت پذیر مارکیٹ م ایک مارکیٹ آرڈر پھان دے دی و سکتا ے ایک اع یا اس ویب سائٹ پر آرڈر اندراج وقت
دکھا گ اقتباس کم قیمت پر ۔
مارکیٹ ﺑ ﺖ مارکیٹ بہت سﻼم  500 ،حصص اسٹاک
ے جس ل تجارت عام یونٹ ے ۔
اوپر و

 - /100.Rsکم قیمت اور  100حصص

سٹاک قیمت - /100.Rs

طاق ﺑ ﺖ اسٹاک ،کو خرید و فروخت کم
کو باقاعده مارکیٹ پر تجارت نہ کر سک اور ا

ل مارکیٹ بہت عام طور پر ایک طاق بہت سمجھا جاتا ے ۔ ان بہت طاق
ل کرا اسٹاک مارکیٹ ایک علیحده طاق بہت مارکیٹ وع کر دی ے ۔

مارجن کال کﺮﯾﮟ مایہ کار ے ،اصل دارالحکومت مقدار قطرے جب کل مایہ کاری کا ایک سیٹ فیصد نی حاشیہ کال
ط م براه راست مساوات ایک ونا وری کل مایہ کاری کا مطلق
اک سب زیاده وتا ے ۔ بروکر اپ کم از کم مارجن
کم از کم تناسب ے جو تبدیل و جائ تو ایک مارجن کال ب متحرک کیا جا سکتا ے ۔
نقصان ﺗﺮﺗیﺐ روک ایک سٹاپ نقصان آرڈر مارکیٹ قیمت کو پہنچ جاتا یا نی ایک مایہ کار آبشار ایک بار ایک سیکور
دف قیمت پہنچا یا پاساد کیا گیا ے ایک بار ,ایک
ل ایک درخواست ے-اختصا قیمت ے ۔
فروخت کر
ایک روزه منقولہ مارکیٹ م خاص طور پر
"مارکیٹ" آرڈر آرڈر بن جاتا ے ۔ یہ جہاں سٹاک قیمتوں ت ی تبدیل کر سک
قیمت تو نقصانات تک محدود کر
درست ے ۔ ایک سٹاپ نقصان ترتیب عام طور پر منافع م مقفل یا آبشار ایک سیکور
ل استعمال کیا جاتا ے ۔ جس پر آپ کو اسٹاک خریدا قیمت  %5ل ایک سٹاپ
ل ایک سﻼم کو فروخت کر
ل
نقصان ترتیب قائم اپنا نقصان کر  5فیصد تک محدود کرے گا ۔ سٹاپ نقصان احکامات ف ایک پوزیشن کو بند کر
۔
ایک سﻼم فروخت وقت دستیاب و
مخت ﺑیچ مخت فروخت تمسکات بیچ وا انہ بعد م کم قیمت پر ری چاسانگ امید م مالک فروخت اس پر
کوشش م کیا جاتا ے ۔ ایک
فائده و
قیمت م ایک متوقع ک
عمل کر کا حوالہ دیتا ے ۔ یہ ایک سیکور
برعکس جہاں ایک مایہ کار "طویل جاتا ے" ،ایک سیکور
اسٹاک یا ایک بانڈ ے جی کہ عام مایہ کاری مشق کر
۔
قیمت چڑھ جا
ل
امید م خرید

