گگگگگ

راٌّوای گسارش پَرتفَ لحظِ ای

گضاسش پًستفً لحظٍ ای ػملکشد مطتشی ي يضؼیت سًد ي صیان يی سا تاتت کلیٍ مؼامالت وطان می دَذ.

ً کتِ هْن :دس گضاسش پًستفً لحظٍ ای با تَجِ بِ ایٌکِ هبٌای هحاسبات سَد ٍ زیاى بر اساس
قیوت هیاًگیي خرید هی باشد ،فقط مؼامالتی کٍ اص طشیق ایه کاسگضاسی اوجام ضذٌ (آوالیه ي
غیشآوالیه) تصًست اتًماتیک ومایص دادٌ می ضًد ي سایش مؼامالت مطتشی کٍ اص طشیق کاسگضاسی َای
دیگش اوجام ضذٌ سا ضامل ومی ضًد.
 الصم تٍ رکش است چىاوچٍ تمامی مؼامالت مطتشی فقط اص طشیق یک کاسگضاسی اوجام ضًدَ ،مٍ
مؼامالت يی تصًست اتًماتیک مًجًد می تاضذ.
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گسارش پَرتفَ لحظِ ای شاهل ستَى ّای زیر هی باشد:
ً oواد :وام وماد سا ومایص می دَذ.
ٍ oضعیت  :يضؼیت وماد سا ومایص می دَذ  :مجاص /ممىًع-متًقف /ي...
 oتعداد :تؼذاد داسایی َش وماد سا وطان می دَذ.
 تؼذاد داسایی تا تًجٍ تٍ خشیذ ي فشيش َایی کٍ اص طشیق ساماوٍ آوالیه ي ضؼة ایه کاسگضاسی
اوجام ضذٌ ومایص دادٌ می ضًد.
ً کتِ هْن :ممکه است تؼذاد داسایی وطان دادٌ ضذٌ تا تؼذاد داسایی ياقؼی مطتشی دس آن وماد یکسان
وثاضذ ،دلیل ایه امش می تًاوذ ایه تاضذ:
مطتشی خشیذ /فشيش سُام مزکًس سا اص طشیق کاسگضاسی َای دیگش اوجام دادٌ است.
 oقیوت آخریي هعاهلِ :وطان دَىذٌ آخشیه قیمت مؼاملٍ وماد مًسد وظش می تاضذ.
 oارزش دیرٍز بازار :ایه ستًن ومایص دَىذٌ اسصش سيص داسایی مطتشی تش اساس قیمت پایاوی سيص قثل
است.
اسصش دیشيص تاصاس = تؼذاد * قیمت پایاوی سيص قثل * ( -1مجمًع ضشایة فشيش)
 oارزش رٍز بازار :حاصلضشب تؼذاد دس قیمت آخشیه مؼاملٍ می تاضذ کٍ کاسمضد فشيش اص آن کسش
گشدیذٌ است.
اسصش سيص تاصاس = تؼذاد* قیمت آخشیه مؼاملٍ
 oهیاًگیي خرید :دس ایه ستًن تا تًجٍ تٍ خشیذ َایی کٍ مطتشی تا قیمت َای مختلف اوجام دادٌ
است ،قیمت میاوگیه خشیذ تٍ صًست يصوی ي تا دس وظش گشفته میضان سُام مًجًد محاسثٍ می گشدد.
قیمت میاوگیه خشیذ = (اسصش مؼاملٍ خشیذ + 1اسصش مؼاملٍ خشیذ(/)....+2تؼذاد خشیذ+1تؼذاد خشیذ)...+2

 oبْای توام شدُ خرید :ػثاست است اص قیمت تمام ضذٌ سُام خشیذاسی ضذٌ
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تُای تمام ضذٌ خشیذ = تؼذاد * قیمت میاوگیه خشیذ
 oسَد ٍ زیاى حاصل از تعداد دارایی :ایه ستًن وطان می دَذ کٍ تا تًجٍ تٍ اسصش سيص تاصاس ،سًد ي
صیان حاصل ضذٌ اص تؼذاد داسایی تٍ چٍ میضان تًدٌ است.
سًد ي صیان حاصل اص تؼذاد داسایی = خالص اسصش تاصاس  -تُای تمام ضذٌ خشیذ
 oدرصد سَد ٍ زیاى حاصل از تعداد دارایی :تیاوگش دسصذ سًد ي صیان حاصل ضذٌ اص تؼذاد داسایی
مًجًد دس َش وماد می تاضذ.
دسصذ سًد ي صیان حاصل اص تؼذاد داسایی = (سًد ي صیان حاصل اص تؼذاد داسایی */)100تُای تمام ضذٌ خشیذ

 oقیوت سر بِ سر فرٍش :قیمتی اص وماد سا وطان می دَذ کٍ مطتشی چىاوچٍ (وسثت تٍ قیمت
میاوگیه خشیذ) اقذام تٍ فشيش تا ایه قیمت ومایذ ،سًد ي صیان وخًاَذ کشد تٍ ػثاست دیگش سًد ي صیان
يی صفش خًاَذ تًد.
قیمت سش تٍ سش فشيش=تُای تمام ضذٌ خشیذ-1((/مجمًع ضشایة کاسمضدَای فشيش)*تؼذاد)
 oتعداد فرٍش رفتِ :مجمًع فشيش َای اوجام ضذٌ دس َش وماد (فشيش َایی کٍ اص طشیق آوالیه اوجام
ضذٌ ي َمچىیه فشيش َایی کٍ تًسط مطتشی تصًست دستی ثثت گشدیذٌ است).
تؼذاد فشيش سفتٍ = تؼذاد فشيش +1تؼذاد فشيش.....+ 2
 oارزش خالص فرٍش :مجمًع مثالغ فشيش سا تٍ طًس خالص ومایص می دَذ.
اسصش خالص فشيش = اسصش مؼاملٍ فشيش +1اسصش مؼاملٍ فشيش.....+ 2
 oسَد ٍ زیاى حاصل از فرٍش :وطاوذَىذٌ سًد ي صیان واضی اص فشيش َای اوجام ضذٌ دس َش وماد می
تاضذ.
سًد ي صیان حاصل اص فشيش = اسصش فشيش–( تؼذاد فشيش سفتٍ* میاوگیه قیمت خشیذ)
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 oسَد ٍ زیاى کل :ػثاست است اص مجمًع سًد ي صیان حاصل اص تؼذاد داسایی مًجًد ي سًد ي صیان
حاصل اص فشيش
سًد ي صیان کل = سًد ي صیان حاصل اص تؼذاد داسایی  +سًد ي صیان حاصل اص فشيش
 oسًد ي صیان امشيص :ایه ستًن ماتٍ التفايت اسصش سيص جاسی ي اسصش سيص قثل تاصاس سا وطان می دَذ.
سًد سي صیان امشيص = اسصش سيص تاصاس – اسصش دیشيص تاصاس
 oدرصد از پَرتفَ :دسصذ داسایی َش وماد وسثت تٍ کل پًستفً سا وطان میذَذ.
دسصذ اص پًستفً = (اسصش سيص تاصاس*/)100جمغ کل اسصش سيص تاصاس
ً کتِ هْن :
دس تاالی ایه گضاسش دي گضیىٍ يجًد داسد کٍ محاسثات گضاسش تش طثق َش یک اص قیمت َای "
آخشیه مؼاملٍ ي تُتشیه تقاضا " سا امکاوپزیش می ومایذ:
o

قیوت آخریي هعاهلِ

o

قیوت بْتریي تقاضا

الصم تٍ رکش است ،چىاوچٍ تشای ومادی قیوت بْتریي تقاضا ٍجَد ًداشتِ باشد ي گضیىٍ " قیمت
تُتشیه تقاضا " اوتخاب ضًد ،گضاسش تش اساس " قیمت اخشیه مؼاملٍ " محاسثٍ خًاَذ ضذ.
 در کلیِ هحاسبات کارهسد خرید ٍ فرٍش در ًظر گرفتِ شدُ است.

الصم تٍ رکش است تصًست پیص فشض دسلیست پًستفً لحظٍ ای  ،وماد َای کٍ داسای ماوذٌ می تاضىذ سا
وطان میذَذ ،دس صًست ویاص تٍ مطاَذٌ کل ومادَای لیست پًستفً می تایست تیک فیلتش " فقط ماوذٌ داس "
تشداضتٍ ضًد .
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