
آموزش سایت کارگزاری آگاه

نیمعامله گری به ســبک جها|کالــج تی بــورس

محبوبه اسماعیلی



:آدرس سایت آگاه
Online.agah.com با وارد کردن آدرس سایت، به پنل 

کاربری هدایت میشوید

ورود به سامانه معامالت بر خط آگاه



:موارد مشخص شده را وارد نمایید

1

2
3

نام کاربری
کلمه عبور

ورود به سامانه معامالت بر خط آگاه

.کلیک کنید« ورود»بر روی

4



ردر صورت فراموش کردن کلمه عبو
با وارد کردن کد ملی، کلمه عبور 

برای شما پیامک خواهد شد

1

2

3

4

فراموشی کلمه عبور



دسترسی به منوهای نرم افزار

مانده ریالی که با آن مشتری می تواند معامله
انجام دهد و مبالغ ناشی از فروش در این قسمت 

.اضافه می شود

به طور پیش فرض سهام 
خریداری شده را به عنوان 

.نشان میدهد"دارایی های من"

ایانگر مانیتور سبز رنگ نم. ساعت تابلو معامالت
ی برقراری اتصال سیستم با هسته معامالت م

و رنگ زرد نشان دهنده کندی در ارتباط. باشد
.ترنگ قرمز بیانگر قطع شدن ارتباط شما اس

خروج از سامانه



یهلینک خرید عرضه اول

1

نحوه خرید آفالین عرضه اولیه 

2

3



دحداکثر تعداد انتخاب شو

4

ودحداکثر قیمت انتخاب ش

در صورت نداشتن موجودی 
گاه کافی، با این گزینه به در

بانک متصل شده و موجودی
.خود را افزایش دهید

نحوه خرید آفالین عرضه اولیه 



، پس از ثبت موفق درخواست
پیغام زیر مشاهده میشود 

نحوه خرید آفالین عرضه اولیه 



تغییر رنگ و یا 
تغییر ظاهری 
نمایش صفحه 

اطالعات شخصی و صفحه تنظیمات 
مورد نظر برای تغییر در بخشهای 
یمختلف نرم افزار بر اساس نیاز شخص

مشخصات و 
کد بورسی



نمایش اطالعات و تغییرات 
ر و پیام های کارگزار، پیام ناظشاخص بازار بورس و فرابورس

پیام های من



املهمعمی توانآنباکهاستریالی:معاملهقابلمانده-1
تقسمایندرفروشازناشیوجوهاینبرعالوه.دادانجام
هماندبودنمنفیدرصورتشوددقت.استمشاهدهقابل
خواهدقرمزرنگبهشدهدادهنمایشعددمعامله،قابل
.شد

ازدمی توانکاربرکهریالیمانده:برداشتقابلمانده-2
دنبومنفیدرصورتشوددقت.کندبرداشتخودحساب
قرمزرنگبهشدهدادهنشانعددبرداشت،قابلمانده

می شوددادهنمایش

کارگزاریازمشتریکهاستاعتباریمیزان:اعتبار-3
استکردهدریافت

بهبانکیحسابازاستفادهصورتدر:بانکمسدودی-4
بادخریمبلغقسمتایندرسهام،خریدمالیمنبععنوان
...می شوددادهنمایشبانکمسدودیعنوان

وضعیت مالی

وضعیت مالی مشتری



ورود به درگاه بانک و افزایش
موجودی حساب کارگزاری

مبلغ مورد نظر را وارد کرده و 
.پرداخت انجام دهید

1

2

پرداخت شتابی

3



درخواست برای دریافت
وجه از حساب کارگزاری

تانتخاب تاریخ دریاف

1

2

درخواست وجه

اشد مبلغ براساس مانده قابل معامله میب
.ر دادکه میتوان مبلغ آن را به کمتر تغیی

3

انتخاب حساب 
معرفی شده

4

5



افزودن دیده بان جدید

وارد کردن نام دلخواه 
برای دیده بان 

1

ت دیده بان جدید به لیس
ددیده بانها اضافه میشو

2

حذفویرایش



افزودن دیده بان جدید
جستجوی نماد مورد نظر

3

انتخاب نماد مورد نظر
4

نماد مورد+با کلیک بر روی 
ودنظر به دیده بان اضافه می ش

5

برای افزودن نمادهای بیشتر
را تکرار نمایید5تا 3مراحل 



دیده بان آگاه
نمادهای اصلی بازار بر اساس

فیلترهای متفاوت قابل 
.مشاهده است



خرید سهم
جستجوی نماد مورد نظر 1

انتخاب نماد مورد نظر
2



خرید سهم

اطالعات قیمت و جدول 
سفارشات نماد

انتخاب یکی از 
گزینه های خرید

3

3

ه آخرین کندل نماد انتخاب شد
به به همراه آستانه باال و پایین

صورت نمایش افقی 

ادسربرگهای مربوط به نم



خرید سهم

قیمت را وارد کنید
4

تعداد را وارد کنید
5



خرید سهم

7

بلغ با کلیک بر روی ماشین حساب م
مورد نظر برای خرید را وارد کنید، 

تعداد سهم محاسبه میشود

6

ط با انتخاب این گزینه فق
د سفارش آماده و ثبت میشو

.اما ارسال نمیشود



فروش سهم
شانتخاب گزینه فرو

2
رانتخاب نماد مورد نظ

1

نهیا انتخاب این گزی
2



فروش سهم

قیمت را وارد کنید
3

ا تعداد را به تعداد دارایی و ی
کمتر از آن وارد کنید

4

بلغ با کلیک بر روی ماشین حساب م
، مورد نظر برای فروش را وارد کنید

تعداد سهم محاسبه میشود
5

ط با انتخاب این گزینه فق
د سفارش آماده و ثبت میشو

.اما ارسال نمیشود



منوهای سفارشات

ویرایش

سفارشات ارسال شده به هسته
بورس، که امکان ویرایش و حذف

.آنها وجود دارد

حذف



منوهای سفارشات
ده سفارشاتی که با خطا مواجه ش

.و ارسال نشده اند

سفارشات روزانه که 
.معامله شده اند



منوهای سفارشات سفارشاتی که در هسته بورس
ر ثبت شده اند و ممکن است منج
به معامله شده  یا نشده باشند

سفارشات آماده شده که 
ارسال نشده اند و امکان حذف 

ارسال فروش.و ویرایش دارند

ارسال خرید

تراکنش های مالی امروز



تکنیکال

ل نمودار قیمت و ابزار تحلی
تکنیکال نمادها



اوراق بدهی 
خرید و فروش اوراق بدهی



نقشه بازار
نمایش نقشه بازار



تغییر کارگزار ناظر

تغییر کارگزار ناظر
1

2

جستجوی نماد

3

4



نرم افزار موبایل آساتریدر

1

2

3

جستجوی 
نماد



خرید با نرم افزار موبایل آساتریدر

ت ثبت به صور
پیش نویس

1

2

34



فروش با نرم افزار موبایل آساتریدر

ت ثبت به صور
پیش نویس

1

2

34


