ٹرےڈنگ سقکرين پر استعمال کی جانے والی اصطﻼحات
مارکيٹ )(Market
تجارت کی قسم جسے کہ ريگولر) ،(Regularاڑ لوٹ) (Odd lotاور ديگر تجارت
آتے ہيں
نشان)(Symbol

ايک منفرد مختصر نام پاکستان اسٹاک کی طرف سے کسی بهی حصص کو ديا گيا
هو.
تبديل کريں)(Change

آخری تجارت کی قيمت اور پچهلےگزشتہ دن کی آخری قيمت کے قريب درميان فرق

خريد کا واليوم)(Buy volume

سيکورٹيز کی تعداد جو سرمايہ کار خريدنے کا اراده رکتے هوں

خريد)(Buy

قيمت جس پر سرمايہ کار سيکورٹيز خريدنے کا اراده رکتے هوں

فروخت کا واليوم )(Sell Volume

سيکورٹيز کی تعداد جو سرمايہ کار فروخت کا اراده رکتے هوں

فروخت )(Sell

قيمت جس پر سرمايہ کار سيکورٹيز فروخت کا اراده رکتے هوں

آخری واليوم )(Last Trade

پچهلے يا آخری ٹريڈ سيکورٹيز کی کوئی تجارت کا واليوم.

آخری قيمت )(Last Price

قيمت جس پر گذشتہ تجارت کی گی ہو

کل واليوم )(Total Volume

سيکورٹيز کی کل تعداد ايک خاص وقت  /دن کے دوران تجارت گی ہو

اوسط )(Average

سيکورٹی کی کل قيمت سيکورٹيز کی تجارت کی گی تعداد سے تقسيم کی جاتی ہے

ہائ )(High

سب سے زياده قيمت جس ميں سيکورٹيز کی تجارت کی جاتی ہے

لو )(Low

سب سے کم قيمت جس ميں سيکورٹيز کی تجارت کی جاتی ہے

ٹريڈنگ کا وقت )(Trade Time
وقت جس ميں تجارت کی جاے۔
لمٹ اڈر )( Limit order
صارف ايک مخصوص قيمت کے ساته خريد و فرہخت کا سودا کرے
مارکيٹ آرڈر )(Market Order
صارف بغير کسی مخصوص قيمت کے ساته خريد و فرہخت کا سودا کرے
مارکيٹ لوط )(Market Lot
مارکيٹ لوط ايک عام اسٹاک يونٹ ہے جيسے ٖ 500حصص  50کی قيمت سے کم
کے حصص کی مارکيٹ لوط ہے
اڈ لوط )(Odd Lot

 500حصص سے کم مارکيٹ لوط اڈ لوط کہﻼتی ہے
شارٹ سيل )(Short Sale
ايک ايسی پريکٹس جس مينں سرمايا کار حصص فروخت کرتا ہے اس اراداے سے
کہ بعد ميں کم قيمت پر  repurchaseکيا جا سکے
ريگولر مارکيٹ )(Regular Market
اس مارکيٹ کئ سيٹلمنٹ  T+2پر ہوتئ ہے
فيوچر مارکيٹ )(Future Market
اس مارکيٹ کئ سيٹلمنٹ کی سيٹلمنٹ ماهانا هوتی هے
آوڈ لٹ مارکيٹ ) (Odd Lot Market
اس مارکيٹ کئ سيٹلمنٹ  T+2پر ہوتئ ہے
مارجن ٹرےڈنگ سيسٹم )(Margin Trading System
اس مارکيٹ کی تفصيﻼت اين سی سی پی کی ويب ساٹ پر موجود هے
http://www.nccpl.com.pk/products-services/products-servicesmargin-trading-system-mts/1
مارجن فانينسنگ سيسٹم )(Margin Financing System
اس مارکيٹ کی تفصيﻼت اين سی سی پی کی ويب ساٹ پر موجود هے
http://www.nccpl.com.pk/products-services/products-servicesmargin-financing-system-mfs/1

