
 انواع سفارشات ترید در صرافی کوکوین 

  .نوع سفارش قابل ثبت و در دسترس می باشد سه برای ترید اسپات در این صرافی
 Limit  سفارش •
 Market  سفارش •
Stop Limit  سفارش •

 در ترید اسپات صرافی کوکوین  Limit سفارش
با یک محدوده قیمتی خاصی توسط کاربر تعیین می شود و تنها در صورتی معامله انجام می شود که قیمت   سفارش محدود یا لیمیت

ارز مورد نظر به قیمت تعیین شده توسط کاربر برسد . بنابراین کاربران با استفاده از این نوع سفارشات می توانند سفارش خرید با  
  .تر از قیمت فعلی بازار ثبت کنندقیمت پایین تر و یا سفارش فروش با قیمتی باال

 Limit  سفارش خرید در بخش
و Price را با قیمتی پایین تر از قیمت فعلی خریداری کند. با ثبت قیمت مورد نظر در بخش   BNBفرض کنید یک کاربر تصمیم دارد ارز

  .حساب خود وارد معامله شونددرصد موجودی  100  یا   75 ،  50 ،  25میتوانند با  Amountمیزان ارز در قسمت

Limit  سفارش فروش در بخش
 دالر خریداری کرده است و تصمیم دارد که هر زمان قیمت آن به 300  را در قیمت BNB عدد   1 حال تصور کنید که یک کاربر ارز

 .دالر رسید بفروشد 400
سفارش فروش خود را ثبت کند تا    ”Amount”  در قسمت 1 و عدد   ”Price”در بخش 400  به این ترتیب می تواند با وارد کردن عدد

  .به این محدوده رسید صرافی به صورت خودکار آن را به فروش برساند BNB هر زمان قیمت
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  در ترید اسپات صرافی کوکوین Market سفارش
  .بهترین قیمت بازار و به صورت لحظه ای انجام می شودبه این معنا است که خرید و فروش ارز در  Market سفارش بازار یا

 Market  سفارش خرید در بخش
و کامال سیستمی تعیین میشود. به همین دلیل در صورتی که قصد    در این نوع سفارشات قیمت به صورت لحظه ای توسط صرافی

وارد کنید و سفارش خود را   Amount را در بخش  ١خریداری کنید تنها کافی است عدد     BNBعدد  1 دارید با قیمت همان لحظه بازار
  .ثبت نمایید

  Market سفارش فروش در بخش
صعودی داشته باشد و به قیمت مورد نظر کاربر برسد می تواند سفارش فروش خود را با قیمت در صورتی که ارز خریداری شده روند  
  .به فروش برساند Amount همان لحظه بازار با ثبت میزان دلخواه
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 در ترید اسپات صرافی کوکوین Stop Limit سفارش
است. این نوع سفارشات به کاربران این امکان را    سفارش استاپ لیمیت ترکیبی از تعیین حد ضرر و تعیین محدوده انجام سفارش

می دهد تا حداقل و یا حداکثر سود خود را که مایل به خرج یا از دست دادن آن در معامله هستند را تعیین کنند. معامله گران با در  
  .ثبت کنند Stop Limit نظر گرفتن سطح مقاومت و حمایت و نوسانات آن ارز با توجه به استراتژی خود سفارش

 Stop Limit  سفارش خرید
به طور معمول معامله گران با ثبت این نوع سفارش می توانند ارز مورد نظر را با قیمتی پایین تر از قیمت فعلی و با تعیین محدوده 

میتوانند   Price مورد نظرو تعیین قیمت     Stop Priceسفارش خرید خود را ثبت کنند. بنابراین با وارد کردن محدوده قیمتی در بخش
  .خریداری کنند  Amountدارایی را به میزان مورد نظر 
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 Stop Limit  سفارش فروش 
ثبت سفارش فروش همانند سفارش خرید در این بخش می باشد. با این تفاوت که کاربر پس از خرید ارز در قیمت پایین و رشد آن 

می تواند ارز را   Price و تعیین قیمت مورد نظر Stop Price بفروشد. از این رو با تعیین محدوده قیمتتصمیم میگیرد دارایی خود را  
 .بفروشد  Amountبه میزان دلخواه 

 

 
 

 در ترید اسپات صرافی کوکوین Stop Market سفارش
  .تغییر دهید  Stop Marketمعامله را بهمشاهده میکنید میتوانید نوع  Stop Limit با کلیک بر روی فلش کوچکی که در کنار

  .در چنین شرایطی معامله گر قصد دارد دارایی خود را در یک محدوده مشخصی با بهترین قیمت بازار خرید و فروش کند
 Stop Market  سفارش خرید

با تعیین   BNB عدد   1اگر کاربری تصمیم بگیرد بازار خریداری کند میتواند  با قیمت فعلی  به میزان مورد   Stop Price محدودهرا 
  .در بهترین قیمت بازار خریداری کند  Amountنظر
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 Stop Market  سفارش فروش 
به میزان دلخواه ارز را در بهترین قیمت   Stop Price در صورتی که قیمت ارز مورد نظر افزایش پیدا کرد کاربر با تعیین محدوده قیمتی

  .رساندبازار به فروش می 
همچنین از این نوع سفارشات برای جلوگیری از ضرر احتمالی نیز استفاده می شود. به این منظور که اگر بازار خالف جهت تحلیل های 
معامله گر پیش رفت میتواند با تعیین محدوده سفارش فروش را ثبت کند تا سیستم به صورت خودکار در بهترین قیمت بازار معامله  

 .را ببندد
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