به صورت پیشفرض ،جهت مشاهدهی گزارش آمار معامالت کلیهی
نمادهای معامالتی در بازهی تاریخی معین ،تنها کافی است بدون انتخاب
هیچکدام از گزینهها ،بازهی تاریخی مورد نظر خود را تعیین نموده و
دکمهی تهیه گزارش را فشار دهید .در این صورت با انتخاب هر روز ،
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ،جدول مربوط به جزئیات معامالت
آن روز نمایش داده خواهد شد.
همچنین عالوه بر مورد ذکر شده در باال ،امکان
گزارشگیری به تفکیک نماد ،صنعت ،بازار و یا
صنعت و بازار (به صورت همزمان) فراهم گردیده
است.
در کلیه گزارشها می توانید با زدن
خروجی  Excelداده های در حال
نمایش را بر روی کامپیوتر خود ذخیره
نمایید.

تهیهیگزارشبهتفکیک«نماد»

شما میتوانید گزارشی به تفکیک یک یا چند نماد در یک
بازهی تاریخی مشخص تهیه فرمایید؛ بدین منظور ابتدا با
انتخاب گزینه «نماد» فیلد مورد نظر را فعال کنید .با اینکار
کادر سفید رنگ ظاهر شده ،کا حاوی فهرستی از نمادهای
معامالتی فرابورس ایران می باشد ،میتوانید با جستجو و
کلیک بر روی نماد مورد نظر خود ،آن را به نمادهای انتخاب
شده اضافه نمایید .جهت حذف نماد انتخاب شده نیز کافی
است روی عالمت ضربدر قرمز رنگ کنار آن کلیک نمایید .در
نهایت بازهی تاریخی مورد نظر خود را تعیین فرمایید.
در صورتی که تنها یک نماد را انتخاب نموده باشید ،با فشردن
دکمه "تهیه گزارش" ،تاریخچه معامالتی آن نماد در بازه زمانی
مورد نظر نمایان خواهد شد و در غیر اینصورت ابتدا جدولی
حاوی آمار هر روز نمایش داده خواهد شد که برای نمایش
جزئیات بیشتر باید روی ردیف مربوطه کلیک نمایید.

تهیهیگزارشبهتفکیک«صنعت»

شما میتوانید گزارشی به تفکیک یک یا چند صنعت در یک بازهی تاریخی مشخص تهیه فرمایید؛ بدین منظور ابتدا با انتخاب تیک
«صنعت» گزینه مورد نظر را فعال کنید با کلیک بر روی کادر سفید رنگ ظاهر شده ،فهرست صنایع حاضر در فرابورس ایران
نمایان خواهد شد که می توانید با جستجو و کلیک بر روی صنعت مورد نظر خود ،آن را به صنایع انتخاب شده اضافه نمایید .جهت
حذف صنعت انتخاب شده نیز کافی است روی عالمت ضربدر کنار آن کلیک نمایید .در نهایت بازهی تاریخی مورد نظر خود را
تعیین فرمایید.
در صورت انتخاب "گزارشی از همه صنایع" از لیست نمایان شده و زدن دکمه "تهیه گزارش" ،آمار معامالت به تفکیک صنایع و
در غیر اینصورت آمار معامالت مربوط به صنعت یا صنایع انتخاب شده به تفکیک نماد نمایش داده خواهد شدکه پس از مشاهده
سرجمع مربوط به هر روز می توانید بر روی تاریخ نمایش داده شده کلیک کرده و جزییات مورد نظر را مشاهده نمایید.


تهیهیگزارشبهتفکیک«بازار»

شما می توانید گزارشی به تفکیک یک یا چند بازار فرابورس ایران در یک بازهی تاریخی مشخص تهیه فرمایید؛ بدین منظور ابتدا
«بازار» را انتخاب نمایید .با کلیک بر روی کادر سفید رنگ ظاهر شده ،فهرست بازارهای فرابورس ایران نمایان خواهد شد که
می توانید با جستجو و کلیک بر روی بازار مورد نظر خود ،آن را به بازارهای انتخاب شده اضافه نمایید .جهت حذف بازار انتخاب
شده نیز کافی است روی عالمت ضرب کنار آن کلیک نمایید .در نهایت بازهی تاریخی مورد نظر خود را تعیین فرمایید.
تهیهیگزارشبهتفکیک«صنعتوبازار»

شما می توانید گزارشی به تفکیک یک یا چند صنعت حاضر در یک یا چند بازار و در یک بازهی تاریخی مشخص تهیه فرمایید؛
بدین منظور ابتدا «صنعت» و «بازار» را انتخاب نمایید .سپس طبق آنچه که در بخشهای تهیهی گزارش به تفکیک «صنعت» و
تهیهی گزارش به تفکیک «بازار» شرح داده شد ،عمل نمایید.
نکته  :1امکان تهیهی گزارش به تفکیک «نماد و صنعت (به صورت همزمان)» و «نماد و بازار (به صورت همزمان)» وجود ندارد.
بدین معنی که در صورت انتخاب یک نماد لزومی ندارد صنعت آن نماد یا بازار آنرا نیز اضافه کنید و صرفا با انتخاب نماد می توانید
به اطالعات معامالتی آن دسترسی داشته باشید.
نکته  :2در صفحهی مشاهدهی نتیجه ،با کلیک بر روی دکمهی «بازگشت به مرحله قبل» به یک مرحله قبل باز خواهید گشت و
امکان ویرایش موارد انتخابی و تهیهی گزارش جدید را خواهید داشت.

نکته  :3تمامی گزارشات دارای قابلیت خروجی  excelاست .همچنین در جداول جزئیات ،فایل  excelتولید شده دارای دو
ستون اضافی صنعت و بازار نیز می باشد.
نکته  :4تمامی مواردی که در آرشیو آمار معامالت سایت قدیم وجود داشت در این بخش قابل دسترس است.

