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II

مقدمه
آشنایی با خرید و فروش سهام
بصورت کلی خرید و فروش سهام به روش های زیر قابل انجام است:
.1برخط (آنالین ) :مشتری پس از دریافت رمز عبور از شرکت کارگزاری ،به سایت آنالین کارگزار مراجعه کرده و
مشتری خود بصورت مستقیم با هسته معامالت در ارتباط خواهد بود.
.2مراجعه حضوری :مشتری با حضور در دفترکارگزاری درخواست خویش را به کارگزار اعالم می کند.
.3اینترنتی(آفالین) :مشتری پس از دریافت رمز عبور از شرکت کارگزاری ،به سایت اینترنتی کارگزار مراجعه کرده و با
تکمیل فرمهای درخواست خرید یا فروش به صورت اینترنتی و تماس با کارگزاری سفارش خود را در سامانه کارگزار
ثبت میکند.
به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه رفت و آمد و سهولت در انجام معامالت ،خدمات خرید و فروش
اینترنتی( آفالین ) سهام توسط شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه ارائه می گردد.
* طبق مقررات بورس ،وجه فروش دو روز کاری پس از معامله ( )T+2توسط کارگزاری قابل پرداخت می باشد.
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آموزش سایت شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
آدرس کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه  http://old.mesbroker.comمراجعه و گزینه ورورد که در شکل
زیر مشخص است را انتخاب کرده .

پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور بر روی گزینه ورود کلیک کرده و وارد پنل کاربری می شویم( .فیلد مربوط
به  OTPاحتیاجی به واردنمودن رمز ندارد) .
پس از ورود به پنل کاربری از تب مشتریان باز گزینه های بیانیه ریسک ،لیست درخواست ها ،درخواست خرید،
درخواست فروش ،پرداخت الکترونیکی ،گزارش گردش جساب ،وضعیت سهام مشتریان،گزارش مانده سهام ،وضعیت
دارایی و  ...روبرو می شویم که در زیر به توضیح وکاربرد آنها می پردازیم .الزم بذکر است که برای اعمال درخواست
خرید در اولین مرتبه حتما باید بیانه ریسک موجود در سایت را تایید نموده.
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پرداخت الکترونیکی
گزینه پرداخت الکترونیکی را انتخاب نموده و مبلغ واریزی را ثبت و روی گزینه ارسال کلیک نمایید ،سپس مشخصات
حساب بانکی خود را ثبت و روی گزینه پرداخت کلیک نمایید تا پرداخت شما با موفقیت انجام گردد.

یا مبلغ مورد نظر خود را به یکی از حسابهای بانکی کارگزاری واریز نموده و فیش واریزی را به شماره
 02188752469فکس نمایید و نیز با شماره  02188544260تماس بگیرید.
واریز مبلغ مورد نظر به یکی از شماره حساب های کارگزاری که عبارت اند از:
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حال به توضیح زیرمنوها می پردازیم:
لیست درخواست ها
با اعمال فیلترها در جدول سمت راست و جستجو می توان لیست درخواست ها را مشاهده کرد.
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در خواست خرید
***جهت انجام درخواست خرید حتما ابتدا باید مبلغ مورد نظر به حساب کارگزاری واریز و سپس اقدام به خرید نمود.

 .1نام نماد سهم را وارد می کنیم ،یا با استفاده از این گزینه در پنجره بعد با وارد کردن اسم سهم یا نماد سهم و
اعمال جستجو ،سهم را پیدا کرده که دچار اشتباه نشویم ،با تایید مجدد به همین صفحه برگشته و گزینه نماد
پر می گردد.
روی جستجو نماد شماره یک باال کلیک میکنیم پنجره زیر باز می شود.

 :Aنام نماد یا شرکت مربوطه را تایپ نموده.
 :Bبر روی گزینه جستجو کلیک نمایید.
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اکنون نام شرکت مورد نظر در صفحه نمایش داده خواهد شد ،که با کلیک روی دکمه مورد نظر نماد انتخاب می شود.

 .2اگر قصد خرید حق تقدم سهمی را داریم باید این تیک را فعال کنیم.
*فیلدهای مربوط به تعداد یا سرمایه فقط یکی را باید پرکنیم(.یا تعداد سهم موردنظر را وارد کنیم یا اگر
مبلغ خاصی برای خرید درنظر داریم جهت خرید در فیلد سرمایه آن مبلغ را وارد نماییم).
 .3حداکثر قیمتی که کارگزار اجازه دارد برای مشتری خرید کند.
در صورت ارسال موفقیعت آمیز درخواست با پیغام"در خواست خرید با موفقیعت ذخیره شده"در باالی صفحه مشاهده
می کنید.
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درخواست فروش

 .1نام نماد سهم را وارد می کنیم ،یا با استفاده از این گزینه در پنجره بعد با وارد کردن اسم سهم یا نماد سهم و
اعمال جستجو ،سهم را پیدا کرده که دچار اشتباه نشویم ،با تاییده مجدد به همین صفحه برگشته و گزینه نماد
پر می گردد.
روی جستجو نماد شماره یک باال کلیک می کنیم پنجره زیر باز می شود.

 :Aنام نماد یا شرکت مربوطه را تایپ نموده.
 :Bبر روی گزینه جستجو کلیک نمایید.
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اکنون نام شرکت مورد نظر در صفحه نمایش داده خواهد شد ،که با کلیک روی دکمه مورد نظر نماد انتخاب می شود.

 .2تعداد سهم که می خواهیم بفروش برسد.
 .3حداقل قیمت فروش سهم توسط کارگزاری.
 .4با اعمال تغییرات مورد نظر ذخیره را میزنیم.

در صورت ارسال موفقیعت آمیز درخواست با پیغام"در خواست فروش با موفقیعت ذخیره شده"در باالی صفحه مشاهده
می کنید.
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گزارش گردش حساب

 .1مانده حساب مشتری تا  2روزکاری قبل از آخرین خرید/فروش
 .2مانده نهایی حساب مشتری که می تواند در اختیار مشتری باشد(حداکثر مبلغ قابل درخواست وجه مشتری در
لحظه)
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