معرفی معامالت برخط
معامالت آنالین یا معامالت برخط) ، (online Tradingتحول بزرگی در خرید و فروش
سهام در بازار بورس اوراق بهادار به شمار میآید که دسترسی مستقیم به هسته معامالت را
برای سرمایهگذاران بازار سرمایه به ارمغان آورده است .با استفاده از این سامانه،
سرمایه گذاران می توانند از طریق زیرساخت فراهم شده ،به طور مستقیم اقدام به معامله
کنند .اگر بخواهیم نگاهی دقیق به چرخه الكترونیك دادهها در فرآیند معامالت آنالین
داشته باشیم ،میتوان گفت در معامالت آنالین تمام عملیاتی که در روش سنتی و روش
معامالت اینترتی اوراق بهادار به صورت دستی و دخالت نیروی انسانی انجام میشد ،کامالً
مكانیزه شده و همه امور با استفاده از بسترهای امن مخابراتی در کسری از ثانیه انجام
میشود.
مزایای معامالت برخط:
 -1دسترسی مستقیم به هسته معامالت و امكان ارسال سفارشات بدون تاخیر ،در هر زمان و
مكان ،بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفاتر کارگزاری.
 -2افزایش سرعت معامالت از طریق حذف فرآیندهای فیزیكی و کاغذی.
 -3مشاهده لحظه ای اطالعات صورت حساب خود نزد کارگزاری.
 -4برطرف شدن اختالف میان سرمایه گذار و کارگزاری در خصوص زمان ونحوه ورود
سفارش
 -5اعمال نظر مستقیم مشتری در زمان و قیمت معامله و امكان تغییر آن در لحظه
 -6انجام نقل و انتقال وجوه بدون نیاز به مراجعه به بانك ،به صورت لحظه ای
 -7کاهش ریسك معامالت از طریق کنترل های قبل از ارسال سفارش توسط نرم افزار

مراحل افتتاح حساب
 -1مراجعه متقاضی به شرکت کارگزاری سینا و ارائه درخواست برای دریافت دسترسی
معامالت برخط
 -2ارائه مدارک هویتی به نماینده شرکت کارگزاری امین آوید و احراز هویت متقاضی و تعیین
زمان آزمون و مصاحبه .مدارک مورد نیاز عبارتند از :شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک تحصیلی
(حداقل دیپلم)
 -3برگزاری آزمون و انجام مصاحبه جهت تعیین صالحیت استفاده از خدمات معامالت بر خط
(در این مرحله آزمونی از متقاضی گرفته میشود .هدف از این آزمون سنجش صالحیت
حرفهای متقاضی برای دریافت حساب معامالت برخط است.این آزمون مطابق با مقررات
سازمان بورس و اوراق بهادار از متقاضی گرفته میشود).
 -4پس از بررسی آزمون ،در صورت اخذ حد نصاب الزم جهت قبولی فرم های مربوطه جهت
تكمیل به مشتری تحویل داده خواهد شد.
 -5پس از تكمیل قرارداد و تعهدنامه توسط مشتری ،شرکت کارگزاری سینا دسترسی وی را به
سامانه معامالت برخط فراهم و نام کاربری و رمز عبور ورود به سامانه معامالت برخط را در
اختیار مشتری قرار می دهد.

