




























TRADING SCREEN   کے عام شرائط 

 فالونگ ٹريڈنگ کے سکرين کے سب سے زيادہ عام اصطالحات ہيں؛

 تجارت کی قسم سيکورٹی آتا ہے جس ميںمارکيٹ

.منفرد مختصر نام کے ايس ای کی طرف سے کسی بهی خاص طور اسکرپٹ کو تفويضنشان  

کے درميان فرق کی قيمت€ ™ ايک  قريبگزشتہ تجارت کی جاتی ہے اور پچهلے دن کے تبديل کريں  

 سيکورٹيز سرمايہ کار کی نمبر خريدنے کا ارادہواليوم ابهی

اس کے حکم پر عمل کرنے کا ارادہ رکهتی ہے جس پر ابهی/ شرح سرمايہ کار اس کی خريدنے  

 سيکورٹيز سرمايہ کار کی تعداد کو فروخت کرنے کا ارادہ رکهتی ہےواليومفروخت

اس کی فروخت حکم پر عمل کرنے کا ارادہ رکهتی ہے جس ميں/ شرح سرمايہ کار اس کی فروخت  

.پچهلے تجارت ميں ٹريڈ کی جاتی/ آخری / سيکورٹيز کی کوئی پهانسی دے واليوم آخری  

 قيمت جس پر گذشتہ تجارت کی جگہ لے لیآخری قيمت

دوران تجارت کی جاتی ہےدن کے / سيکورٹيز کی کل تعداد ايک خاص وقت واليوم کل  

 سيکورٹی کی کل قيمت سيکورٹيز کی تعداد سے تقسيم کی تجارت کی جاتی، تجارت کی جاتی ہےاوسط

 جس ميں سالمتی کی تجارت کی جاتی سب سے زيادہ شرحاعلی

 جس ميں سالمتی کی تجارت کی جاتی سب سے کم شرحکم

بند  .پچهال
کريں

â گزشتہ روز کی اختتامی قيمت€ ™    

ٹريڈنگ کا 
 وقت جس ميں تجارت کی جگہ لے لیوقت

 صارف کو ايک مخصوص قيمت کے ساته نظام ميں داخل ہوتا ہے جب حکم کی ايک حد حکم ہےحد کے لئے

نظام کی .لئے ہےصارف کو ايک مخصوص قيمت کے بغير نظام ميں داخل ہوتا ہے جب حکم کی ايک مارکيٹ کے مارکيٹ آرڈر
نظام کے حکم کی مقدار کے لئے تالش کيا جائے گا کسی بهی دستياب قيمت پر  .قيمت کا قطع حکم پر عمل کريں گے

ايک تيزی سے آگے بڑه رہے ہيں مارکيٹ ميں، ايک مارکيٹ کے لئے ايک قيمت زيادہ يا آرڈر  .مکمل ہو جائے گی
.ے کم ميں قتل ہو سکتی ہےکی انٹری کے وقت ويب سائٹ پر دکهائے اقتباس س  

Rs.50اور مارکيٹ لوط مارکيٹ الٹ ايک سيکورٹی،  -حصص  100اوپر اسٹاک ہونے کی قيمت کے /   Rs.50 سے بهی کم /  
.-حصص ہے جس کے لئے ٹريڈنگ کی معمول يونٹ ہے  500قيمت ہونے کے اسٹاک سے   

مقابلے ميں کسی بهی لين دين سے کم مارکيٹ الٹ عام اسٹاک کے لئے، ايک عجيب بہت کچه ہو جائے کرنے کے عجيب الٹس
يہ عجيب قرعہ باقاعدہ مارکيٹ پر تجارت کی جاتی ہے نہيں کيا جا سکتا اور اس وجہ سے  .طور پر سمجها جاتا ہے



.کراچی اسٹاک ايکسچينج ايک عليحدہ عجيب مارکيٹ ميں شروع کيا ہے  

کل سرمايہ کاری کا ايک سيٹ فيصد سے نيچے گرتا ہے ايک مارجن کال  جب اصل سرمايہ سرمايہ کار کی رقم ہے،مارجن کال
بروکر ايک براہ راست ايکوئٹی ميں ہونا ضروری ہے کہ کل سرمايہ کاری کا مطلق کم از کم فی  .اکثر اس وقت ہوتی

.ہےصد ہے جو ان کے کم از کم مارجن کی ضرورت تبديل کرتا ہے تو ايک مارجن کال بهی متحرک کيا جا سکتا   

نقصان کے 
حکم کو بند 

کرو

-ايک سٹاپ نقصان کے حکم مارکيٹ کی قيمت تک پہنچ جاتا ہے يا ايک سرمايہ کار  specified قيمت سے نيچے آتا  
ہدف کی قيمت تک پہنچ گئی ہے يا پار  .ہے ايک بار ايک سيکورٹی کو فروخت کرنے کے لئے ايک درخواست ہے

اسٹاک کی قيمتوں ميں تيزی سے تبديل کر سکتے ہيں  .آرڈر بن جاتا ہے" مارکيٹ"کر گيا ہے ايک بار، حکم ايک 
ايک سٹاپ نقصان کے حکم کو عام طور پر ايک  .جہاں يہ ايک تيزی سے چلنے مارکيٹ ميں خاص طور پر سچ ہے

سيکورٹی کی قيمت گر جائے تو منافع يا حد نقصان ميں مقفل کرنے کے لئے، ايک سيکورٹی کو بيچنے کے لئے 
فيصد کے  5٪ آپ کے نقصان کو محدود کريں گے ذيل ميں 5قيمت جس پر آپ کو اسٹاک خريدا  .تعمال کيا جاتا ہےاس

ايک کی پوزيشن بند کرنے کے لئے ايک سيکورٹی کی فروخت جب  .لئے ايک سٹاپ نقصان کے حکم مقرر کرنا
.سٹاپ نقصان کے احکامات دستياب ہيں  

مختصر 
فروخت

يمت پر بعد ميں ان مختصر فروخت ايک کم ق repurchasing کی اميد ميں سيکيوريٹيز فروخت کنندہ کا مالک فروخت  
يہ ايک سيکورٹی کی قيمت ميں متوقع کمی سے فائدہ کرنے کی کوشش ميں کيا جاتا  .کرنے کی پريکٹس سے مراد

عام سرمايہ کاری جہاں " طويل جاتا ہے،"اس طرح ايک اسٹاک يا ايک بانڈ کے طور پر، ايک سرمايہ کار  .ہے
.پريکٹس، اميد قيمت ميں اضافہ کرے گا ميں ايک سيکورٹی کی خريداری کے برعکس ہے  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انداز کے حوالے سے کچه سواالت اور معلومات، احکامات ميں، قبول کر رہے ہيں پر عملدرآمد، آباد ہے اور انٹرنيٹ 
 کے ذريعے منظوری دے دی؛

 مارکيٹ آرڈر کيا ہے؟

فروخت کی تجارت پر عمل کرنے کا اپنے بروکر کو ہدايت / کو دستياب کسی بهی مارکيٹ کی قيمت ميں خريد  آپ
مارکيٹ کے احکامات کہ ايک حکم ايک قيمت ہے جو آپ کو پسند نہيں کرتے ميں بهر جائے گی خطرے کو  .جب

يوپی کی طرف، کورس کے، کہ آپ .ےبڑها، اور مستحکم مارکيٹوں ميں سرمايہ کاروں کے مفادات کے مطابق نہيں ہ
کی قيمت کے لئے انتظار کر سٹاک آپ چاہتے ہيں تم سے دور ہو جاتا ہے، يا اسٹاک آپ خالی کرنا چاہتے ہيں صرف 

ايک مارکيٹ آرڈر کے برعکس جس ميں آپ کے مطلوبہ بروکر قيمت پر خريدنے يا حصہ فروخت  .گرنے رکهتا ہے
  .، ہےکرنے کی ہدايت کی ہے ايک حد حکم

 
مارکيٹ آرڈر ہميشہ کے اوپر يا اس وجہ سے حصہ کی قيمتوں کی فوری اتار چڑهاو کے آخری منظر شرح سے بهی

.کم قيمت پر پهانسی کی جا رہی کا خطرہ پر مشتمل  

 سٹاپ نقصان کے احکامات کيا ہيں؟

يہ  .مال کيا ايک شکل ہےسٹاپ نقصان ٹريڈنگ کے نقصانات کے غير معمولی اور بڑی رقم کو روکنے کے لئے استع
ايک بوند کی توقع نہيں ہے اگر موجودہ مارکيٹ کی قيمت کے نيچے ايک کی شرح رکهنے کے لئے کی اجازت ديتا 

اس طرح ميں، ايک کالئنٹ کو زيادہ سے زيادہ نقصان کے طور پر ايک کی شرح رکهنے کی طرف سے .ہے کالئنٹ
.نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہيں  

 احکامات کس طرح قبول کر رہے ہيں، عملدرآمد، آباد ہے اور انٹرنيٹ کے ذريعے منظوری دے دی؟

آپ آن الئن ٹريڈنگ کے نظام کے ذريعے حکم کی جگہ گا جب بهی، پيغام بورڈ قول کهڑکی کے وقت اور جگہ کا 
بهی اسی کے مطابق  مارجن کهڑکی .تعين کرنے کے آرڈر، منسوخی اور عملدرآمد کی تفصيالت سے ظاہر ہوتا

عملدرآمد اور نقدی باقی کی صورت ميں بچے کی پرورش توازن کے اپ ڈيٹ کرنے، زير التواء آرڈر کے ذريعے 
تم نے بهی اس کے ساته ساته آپ کے ٹرمينل کے ذريعے لين دين کی پهانسی  .آرڈر تقرری کی حيثيت سے پتہ چلتا

.دے بقايا احکامات کی تفصيالت ديکه سکتے ہيں  

کم کے کوئی خاص قسم رکهنے کے لئے ايک پابندی نہيں ہے؟ح  

باقاعدہ مارکيٹ کے لئے مختصر فروخت کے احکامات رکه ديا جائے  .ہاں احکامات کی دو اقسام پر پابندی نہيں ہے
خريد اور فروخت ايک ہی شرح سے ہے جہاں ايک خاص حصے کی (کی اجازت نہيں ہے اور يہ بهی واش ٹريڈز 

ممنوع ہيں) ی عمل کرايک دن تجارت  

€ ™ ميرا حکم  didnâ کيوں   T عملدرآمد اور زير التواء رہے؟   

€ ™ شيئر کی قيمت  .آپ کے حکم کو نہ قتل کے لئے وجوہات ميں سے ايک بڑی تعداد ہو سکتی ہے didnâ اگر آپ  
نگ کو فروخت کو اوپری الک پر ايک شيئر کی ٹريڈنگ کو خريدنے کے لئے يا لوئر تاال پر ايک شيئر کی ٹريڈ

، آپ رکه ديا حکم ميں مخصوص حد تک پہنچ آرڈر کی تعميل نہيں Tکرنے کی ايک مارکيٹ کے حکم کی جگہ تو 
کراچی اسٹاک ايکسچينج ميں رکها تمام احکامات ايک سيشن کے لئے درست ہيں کہ براہ مہربانی نوٹ  .رکها جائے گا

.کريں  
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