راهنمای استفاده از سامانه معامالت اینترنتی
در این مطلب قصد داریم نحوه استفاده از نرم افزار معامالتی آفالین را آموزش دهیم.
(ورود به پنل معامالتی آفالین اینترنتی)

برای خرید و فروش سهام از طریق پنل آفالین ابتدا وارد سایت  c.refahbroker.irشده و نام
کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.

این نام کاربری و کلمه عبور ،همان هایی است که کارگزاری رفاه در قالب پاکت محرمانه و یا
پست الکترونیک برای شما ارسال کرده است .
چنانچه تاکنون کد بورسی از کارگزاری بانک رفاه کارگران دریافت نکرده اید ،می توانید از
طریق سامانه کارگزاری بانک رفاه کارگران برای ثبت نام کد بورسی اقدام کنید.

فراموشی رمز عبور
در صورتی که نام کاربری یا کلمه عبور خود را فراموش کرده اید از طریق بخش فراموشی
رمز عبور در صفحه ورود

میتوانید آنها را بازیابی کنید.

پس از ورود به سامانه ،در صفحه اصلی از طریق نوار سمت راست می توانید به بخش های
مختلف سامانه معامالتی (از جمله ثبت سفارش آفالین ،لیست سفارشات آفالین ،سبد سهام
و  )...دسترسی داشته باشید.

در حالت کلی برای خرید سهام ،شما می بایست ابتدا حساب معامالتی خود را شارژ کنید.
به منظور شارژ حساب می توانید از طریق بخشهای واریز وجه یا واریز آنی وجه اقدام
نمایید.

واریز آنی وجه :
در بخش واریز آنی وجه که در سامانه معامالتی قرارگرفته است ،شما می توانید به همراه
اطالعات بانکی خود مثل (شماره کارت ،رمز دوم ،تاریخ انقضا و کد اعتبار سنجی) حساب
خود را شارژ کنید.

واریز وجه :
درصورتی که قصد واریز مبلغی بیش از  ۵۰میلیون تومان را داشته باشید به دلیل
محدودیت های بانکی در پرداخت آنالین روزانه ،می توانید از طریق واریز نقدی به یکی
از حساب های کارگزاری بانک رفاه کارگران و اسکن برگه رسید واریز در سامانه معامالتی
حساب خود را شارژ کنید.

پس از شارژ حساب ،برای ارسال سفارش خرید باید از بخش خرید و فروش
آفالین اقدام کنید.
خرید و فروش آفالین :
در این بخش عالوه بر ارسال سفارش خرید ،می توانید برای فروش دارایی خود ،سفارش فروش ارسال کنید.
با کلیک بر روی آیکون ثبت سفارش آفالین وارد صفحه ارسال سفارش می شوید.
در این بخش برای خرید یا فروش سهام باید قسمت های مربوطه را پرکرده و سپس بر روی گزینه ذخیره کلیک
کنید .در ادامه نحوه پر کردن فیلدها را توضیح خواهیم داد.
 .١نماد :در این بخش باید نماد سهمی که قصد معامله آن را دارید وارد کنید.
 . ۲نوع درخواست :در این قسمت شما می توانید سفارش خود را بر اساس روش های سرمایه و قیمت روز ،حجم
و قیمت ،حجم و قیمت روز و سرمایه و قیمت انتخاب کنید.
سرمایه و قیمت روز :در این بخش باید میزان سرمایه را مشخص کنید و معامله گر با توجه به زمان ارسال سفارش
و آخرین قیمتی که نماد مورد نظر معامله می شود ،سفارش شما را ثبت می کند .حجم و قیمت :با انتخاب این
گزینه می بایست تعداد سهام و همچنین قیمت معامله را وارد کنید .حجم و قیمت روز :با انتخاب این گزینه باید
تعداد سهام مورد نظر را وارد کنید .معامله گر با توجه به زمان ارسال سفارش ،قیمتی را که قطعا معامله در آن
صورت خواهد گرفت انتخاب و سفارش شما را ثبت می کند .سرمایه و قیمت :در این گزینه باید میزان سرمایه و
قیمت مورد انتظار برای انجام معامله را وارد کنید.

 .٣اعتبار درخواست :در این قسمت مشخص میکنید سفارش شما تا چه زمانی فعال باشد .اعتبار درخواست
را می توان بر اساس
" تا تاریخ " انتخاب کرد.

 .۴تاریخ اعتبار :در صورتی که در بخش اعتبار درخواست گزینه "تا تاریخ" را انتخاب کنید،
این بخش نیز باید پر شود.

فهرست سفارشات آفالین :
در این بخش لیست تمامی سفارشات انجام شده قابل مشاهده است.
برای بررسی معامالت پیشین می توانید بازه زمانی دلخواه خود را تنظیم کنید
الزم به ذکر است درصورت انصراف از ادامه انجام معامله از آیکون درخواست انصراف استفاده نمایید

سبد سهام
پس از انجام معامالت در بخش دارایی سهام میتوانید دارایی خود را به تفکیک زیر مشاهده کنید
در صفحه اصلی اطالعات سبد سهام شما نمایش داده می شود .در این بخش اطالعاتی مثل نماد سهم ،قیمت
فعلی ،تعدادکل ،ارزش فعلی ،درصد نوسان نسبت به روز قبل ،تفاوت ارزش نسبت به روز قبل ،درصد سهم
درپرتفوی،مبلغ کل ،قیمت تمام شده خرید هر سهم ،درصد نوسان نسبت به قیمت خرید ،حدپایین ،حدباال  ،شرح.

پرتفوی شرکت سپرده گذاری
تعداد سپرده گذاری :تعداد سهامی است که از سوی شرکت سپرده گذاری بورس اعالم شده است و مشتری می
تواند از طریق کارگزاری بانک رفاه کارگران به فروش برساند .در حقیقت این تعداد نشان می دهد که آیا کارگزاری
بانک رفاه کارگران  ،کارگزار ناظر مشتری در نماد مذکور است یا خیر
نماد :به سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه به اختصار نامی تحت عنوان نماد آن شرکت تعلق می گیرد.
نماد هر شرکت در بورس با شرکت های دیگر متفاوت و منحصربه فرد است.

گردش حساب:
در این بخش فرآیندهای مالی شما قابل بررسی است .این فرآیندها شامل واریز وجه به حساب معامالتی ،خرید
یا فروش سهام و برداشت وجه از حساب معامالتی است .همچنین در پایین صفحه میزان اعتبار دریافتی ،مانده
قابل معامله و مانده قابل برداشت نمایش داده می شود.

تقاضای وجه:
چنانچه پس از انجام معامالت و فروش دارایی خود ،قصد برداشت پول از حساب معامالتی و واریز آن
به حساب بانکی را داشته باشید ،در بخش تقاضای وجه میتوانید با انتخاب مبلغ ،تاریخ برداشت و شماره
حساب اعالمی در زمان ثبت نام ،درخواست خود را ثبت

کنید.

تغییر کارگزار ناظر:

همه مشتریان میتوانند در چند کارگزاری مختلف اقدام به خرید سهام کنند .اما تنها امکان فروش هر سهم از
یک کارگزاری را دارند که به آن کارگزار ناظر گفته میشود.
با توجه به توضیحات ارائهشده ،چنانچه سهامی از شما در کارگزاری دیگری خریداری شده و قصد انتقال آن را
به کارگزاری بانک رفاه کارگران دارید میتوانید از طریق بخش تغییر کارگزار ناظر اقدام کنید.

