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1. Platformaya daxil olma qaydası
1. PAŞA Kapital ticarət platformasına daxil olmaq üçün sizə göndərilən hesab nömrəsi və şifrəni daxil edin.

2. Bazar Məlumatları
1. “Market Watch” treyderlərə kotirovkaları izləməyə, sifariş verməyə və seçilmiş alətlərin qrafiklərini yaratmağa
imkan yaradan vasitədir. İstənilən alət səhifənin sol üst küncündə olan siyahıdan asanlıqla seçilə bilər.
Burada alətlər kateqoriyalara ayrılır və istədiyiniz kateqoriyanı seçə bilərsiniz. Müәyyən bir aləti dərhal
tapmaq üçün Bazar Məlumatlarında olan axtarış qutusundan da istifadə edə bilərsiniz.

2. Cәdvәlin görünüşünü hәr hansı aktiv qrupunun üzәrindә sol düymәni basaraq fәrdilәşdirә bilәrsiniz.

3. Hər hansı alətə sol klikləyərək aşağıdakı funksiyalardan birini seçə bilərsiniz:





Pozisiya açmaq;
Qrafik açmaq;
Favoritlərə əlavə etmək;
Mövcud və ya yeni qrupa əlavə etmək.

Fərq sütununu sağ klikləyərək göstəricini pip və ya faizlə ifadə edə və dövrü seçə bilərsiniz.

4. Bazar dәrinliyi, mövcud sifariş kitabının ölçüsünü göstәrәn funksiyadır. ”Ümumi” hissәsindәki parametrlәr
panelindәn (sağ yaxarı küncdәn) aktivlәşdirә bilәrsiniz.
1-ci Addım

2-ci A ddım

5. Bazar Məlumatlarında xüsusi alət seçildikdə “Market Depth”- Bazar Dərinliyini görə bilərsiniz. (Yalnız
bu funksiyaların icrası olan hesablara aiddir)

6. Bazar Dərinliyinə klikləyərək standart və ya həcmə görə ortaçəkili qiymət növünü seçmək mümkündür.

3. Ticarət
Pozisiya açmaq, bağlamaq və dəyişmək üçün bir neçə üsul var. Bu başlıq altında ticarətin üsullarından bəhs
olunacaq.

Bazar Məlumatları
Bazar Məlumatları bölməsində ticarətin aşağıdakı üsulları var:
1. Normal görünüş panelində “Buy” -AL və “Sell” - SAT düyməsi ilə

2. “Click and Trade” - Kliklə və Ticarət Et panelində “AL” və “Sat” düyməsi ilə

Qrafiklər
1. Qrafiklərin sol üst küncündə yerləşən “One Click” Tək Klik düyməsi ilə ticarət edə və “zərəri dayandır”
(Stop Loss) və “mənfəəti götür” (Take Profit) əmrlərini icra edə bilərsiniz.

Bu hissədəki digər seçimlər:




Gözləmədə olan sifarişin verilməsi (Pending Orders);
Qrafik növünün dəyişdirilməsi;
Ekranı böyütmə/kiçiltmə və qrafik parametrləri.

Bunlar digər hissədə daha dəqiq təsvir ediləcəkdir.
2. Sifarişlər eyni zamanda diaqrama sağ klikləyərək birbaşa qrafikdən verilə bilər.

Tiket
Tiket ani və ya gözləyən sifariş vermək üçün istifadə edilən düymədir. Dərhal icra: treyder dərhal bir mövqe
açmaq istədikdə istifadə olunur. Bundan əlavə, Tiket Ticarət Kalkulyatoru kimi istifadə olunur. Ticarətin açılması
üçün lazım olan marja məbləğini, komissiyaları (varsa), pipin dəyəri, yayılma dəyəri və gündəlik svopları (varsa)
real vaxt rejimində göstərir.

Gözləmədə olan sifariş müəyyən bir qiymətə çatdıqda yerinə yetiriləcək sifarişdir.

Buradan SL/TP də, sifarişin sona çatma vaxtı da təyin edilə bilər.

Tiker pəncərəsində i-ni basaraq alət haqqında ən vacib məlumatlar, məsələn, minimum mövqe ölçüsü, kredit çiyni
(Leverage) və ya bazar saatları ilə tanış ola bilərsiniz.

Açıq mövqelərin idarə olunması
1. Açıq mövqe nişanında mövqe, asanlıqla iki dəfə artırıla bilər və ya dəyişdirilə bilər:
a) ikiqat artırma - müəyyən bir alətdə, hazırda açıq olan mövqe ilə eyni həcmdə və yöndə (al / sat) başqa bir
mövqe açır;
b) tərs mövqe - hal-hazırda açıq olan mövqeyi bağlayır və eyni həcmdə, lakin əks yöndə olan alətdə yenisini
açır.

2. Bağlanan mövqelər:
a) verilmiş alət üzrə açıq mövqelərin bağlanması;



Müəyyən bir mövqenin sağ tərəfindəki (X) düyməsini vuraraq pozisiyanı bağlaya bilərsiniz.



Verilmiş alət üzrə toplu əməliyyat düyməsini basmaqla həyata keçirilə bilər.
Mövcud əməliyyatlar:
hər birini bağlamaq;
 müsbət müvqeləri bağlamaq (xalis mənfəət);
 mənfi mövqeləri bağlamaq (xalis mənfəət).
b) bütün açıq mövqelərin bağlanması;

Bütün açıq mövqelərdə “BAĞLA” əməliyyat düyməsini basmaqla həyata keçirilə bilər.

Mövcud əməliyyatlar:
 hər birini bağlamaq;
 müsbət mövqeləri bağlamaq (xalis mənfəət);
 mənfi mövqeləri bağlamaq (xalis mənfəət).

3. SL / TP sifarişlərinin təyin edilməsi və pozisiyaların tam ekran görüntüsü
İstənilən aləti seçərək həmin alət üzrə mövqeləri Açıq Mövqelər başlığı altında görə bilərsiniz. Eləcə də, SL / TP
parametrlərini Açıq Mövqelər panelində görmək mümkündür.

4. Gözləmədə olan sifarişləri isə Açıq Mövqelər bölməsinin sağında yerləşən Gözləyən Sifarişlər panelində idarə edə
bilərsiniz.

Birbaşa qrafiklərdən də gözləyən sifarişləri idarə etmək mümkündür. Limit qiymətlə satış və ya “al stop”
sifarişləri üçün qiymət xəttindən yuxarıda sağ klikləmək tələb olunur.

Qiymət xəttindən aşağıda isə limit qiymətlə alış və “sat stop” sifarişləri qoymaq mümkündür.

Alt Sətir Başlıqlar
Balans – Mənfəət və gəlir hesablandıqdan sonrakı net vəsait

Kapital – Hesabın cari dəyəri. Balans + cari mövqelər üzrə mənfəət və zərərlər

Azad marja – ticarət üçün mövcüd vəsait

Marja – cari mövqeləri saxlamaq üçün tələb edilən vəsait

Marja Səviyyəsi – Bu düsturla hesablanır: Marja Səviyyəsi = min(balance,
equity)/marja x 100%

Mənfəət – Net zərər və mənfəətin cəmi

4.Qrafiklər
Qrafikləri fərdiləşdirmək üçün aşağıda qeyd olunan dəyişikliklərdən birini edə bilərisiniz.
1. Yeni qrafik əlavə etmək:





Bazar Məlumatlarında müəyyən bir alətdə sağ düyməni vurun və sonra ‘Diaqramı açın’;
Bazar Məlumatlarında bir alət seçin və Açıq Qrafikə vurun;
“Drag Drop” - müəyyən bir aləti vurun və qrafik moduluna çəkin;
müəyyən bir aləti artıq mövcud olan qrafikə keçirtmək: diaqramın sol yuxarı küncündə hər hansı bir
alətin adını vurun və köçürtmək istədiyiniz alətin adını yazın.

Xahiş edirik unutmayın! - bütün qrafiklər təklif qiymətləri ilə tərtib edilmişdir.
2. Diaqram növləri mövcud beş növdən seçilə bilər: Şamdanvari, Xətti, OHLC, HLC və Heikin Ashi.

3. Diaqram ‘lupa` düyməsinə basaraq yaxınlaşdırıla bilər və bunu üçün maus istifadə edə bilərsiniz.
4. Sağda, qrafiki tənzimləmək imkanı verən Diaqram Parametrləri nişanı var. Bu əməliyyatlar üçün unikal
klaviatura qısaltmalarını Parametrlərdə görmək olar. (Sonrakı başlıqlarda müzakirə ediləcək.)

Əsas qrafiklər
Cədvəlin sol tərəfində texniki analiz vasitələri mövcuddur. Göstəricilər, xətlər, formalar və s. kimi kateqoriyalara
görə sıralanır. Mausu bu vasitələrin üzərində saxladıqda tam adları görünəcək.

1. Leyout - ekranda eyni vaxtda fərqli qrafiklər qurmaq üçündür.

2. Göstəricilər - bu bölmədə 35 texniki analiz göstəricisi seçilə bilər: Sürətləndirici, “Ichimoku”, “Pivot”
Nöqtələri, Stokastik RSI və müxtəlif Hərəkətli Ortalamalar. Hər bir göstəricinin qrafikə tətbiqi onu
vurmaq və parametrlərini təyin etməklə mümkündür.

3. Göstərici işarəsi qrafikin sol alt hissəsində yerləşən ‘X’ işarəsinə vurmaqla silinə bilər. Buradan həm də
göstərici parametrləri dəyişdirilə bilər.

4. “Crosshair” - OHLC qiymətləri, göstəricilərin səviyyələri və verilən açıq və yaxın, ya da yüksək və aşağı
həddlər arasındakı fərq barədə məlumat verir.

5. Xətlər - Fərqli xətləri seçməyə imkan verir.

6.

Fiqurlar – Qrafiklərdə kvadrat, üçbucaq və elips çəkmək üçün istifadə olunur.

7. Fibonaçi - Bu vasitə altında Fibonaçi analitik alətlərini görə bilərsiniz.

8. Digər alətlər - istifadəçiyə bunları istifadə etməyə imkan verir: Andrew's Pitchfork, Speedline, Gann fanatı,
Hosoda dalğa proqnozları və Hosoda dövrləri.

9. Mətn - mətn, etiketlər, oxlar və Elliot Waves analizi qrafikə əlavə edilə bilər.

10. Diaqramları müqayisə et - istifadəçiyə sürətli müqayisə üçün digər alət qrafiklərini əlavə etməyə imkan verir.

11. Görünən Xüsusiyyətlər - buradan qrafikdə mövcud olan müxtəlif növ məlumatları (qiymət sətirləri, təklif et
/ soruş, Timer və ya Təqvim) əlavə etmək və ya silmək olar.

12. Paylaş - istifadəçinin qrafikini Facebook, Twitter və LinkedIn kimi sosial media vasitələrində paylaşmasına imkan
verir.

13. Diaqramdakı sağ düyməni basaraq qrafikin fərdiləşdirilməsi və dəyişdirilməsi üçün daha çox seçim tapa
bilərsiniz.

5. Digər Funksiyalar
Xəbərlər
a) Xəbərlər – Bu panel sizə maliyyə xəbərləri və trend təhlili təqdim edir . Bu vasitə ilə aktiv növünə və ya
mövzuya görə filtr etmək də mümkündür.

b) Treyder Söhbət - bu hissədə istifadəçilər səsli və mətn şəklində təqdim olunan canlı bazar məlumatlarını
təhlil edə və şərhlər bildirə bilər - yalnız real hesablarda mövcuddur.

c) Təqvim – Bu təqvimdə ən vacib makro xəbərlər və onların ətraflı təsvirləri qeyd olunur. Bu vasitə
həmçinin hadisələri ölkələrə və təsirlərə görə filtrdən keçirtməyə imkan verir.

Bazar Analizi
1. Bazar Sentimenti – Burda canlı bazar əhval-ruhiyyəsini ölçmək üçün göstəricilər və treyderlərin qısa və
yığılmış mövqelərinin nisbətini görə bilərsiniz.

2. “Ən”-lər – Ən çox qazanan və ən çox itirən səhmləri göstərir.

3. “Heatmap” – Bu cədvəl müxtəlif valyutaların və səhmlərin qiymətindəki faiz dəyişikliyini göstərir.

4. Səhm Skayneri – səhmləri sektorlara və ölkələrə görə axtarmağa və bazar kapitallaşması, EPS (hər paya
görə mənfəət), BETA, ROIC (Qoyulmuş kapital üzrə gəlirlilik), Dividend gəliri, ROE və digər mühüm
performans statistikalarını paylaşmağa imkan verən vasitədir.

5. Tarixçə - yaxın mövqelər, kassa əməliyyatları və sifarişlərlə əlaqəli ətraflı məlumatı əks etdirən paneldir.
Buradan qapalı mövqelər və nağd əməliyyat hesabatları asanlıqla “CSV”, “PDF” və “HTML” formatlarına
köçürülə bilər.

6. Parametrlər
Sol üst hissədə əlavə funksiyalar var:

1. Platforma görünüşünü dəyişin - səhifəni fərdiləşdirmək üçün istifadə olunur.
2. Bildirişlər - ən vacib xəbərləri, proqnozları və ya ticarət haqqında məlumatları açır.
3. Bağlantı Statusu - istifadəçiyə internet bağlantısının keyfiyyəti haqqında məlumat verir.
Əsas Menyu aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:

1. Ticarət - əsas ticarət paneli, PAŞA Kapital ticarət platformasına girişdən sonra standart olaraq göstərilir.
2. Hesabım - müəyyən bir hesabın ticarət göstəriciləri ilə əlaqəli statistikanı təqdim edir.
3. Parametrlər.

Mənim Hesabım
1. Xülasə - bu bölmədə hesabın şifrəsi dəyişdirilə bilər.
2. Hesab statistikası - bütün qərarları izləməyə və hesabın performansını yoxlamağa imkan verən əyani vasitədir.

Ümumi Panel
Ümumi panel - platformada olan funksiyaları aktivləşdirə və ya dəyişə bilərsiniz. Dil dəyişikliyi, tabdakı qazanc və
ya Market Dərinliyi bunlardan yalnız bir neçəsidir.
Bildirişlər - treyderə ticarət, xəbər və təqvim bildirişlərindən gələn siqnalları açma və bağlama imkanı verir - səsli
bildiriş idarəetməsi.
Platforma təsdiqləri - istifadəçiyə təsdiqləmə açılan pəncərələri açmaq və bağlamaq üçün imkan verir: açılma,
bağlama və dəyişdirmə mövqeyi.
Qısayol düymələri - istifadəçinin klaviatura istifadə edərək platformadakı hərəkətləri həyata keçirməsinə imkan yaradır.

Ekran Konfigurasiyası
Treyderlərə fərqli panelləri qurma imkanı verən 3 tənzimlənən bölmə var. Məsələn, Market Watch, solda,
mərkəzdə və ya aşağıda əlavə edilə bilər. Eyni qayda Qrafiklər, Təqvim, Tarix, Bazar təhlili, Xəbərlər, Açıq Mövqelər
və Gözlənilən Sifarişlərə də aiddir.

Texniki nasazlıq və rəy
PAŞA Kapital ticarət platformasında hər bir istifadəçi öz rəylərini bölüşmək və ya birbaşa terminaldan texniki
nasazlıq barədə məlumat verə bilər.
Platformanın təminatçısı ilə faydalı məlumat paylaşmaq üçün xətanın ekran görüntüsünü və qeydləri də əlavə
edə bilərsiniz.

