
 

 

                       

مچینگ در بورس چیست؟ تطابق قیمت سفارش 
 های خرید و فروش

دانیم که برای انجام یک معامله در بورس یا سایر بسترهای اقتصادی، به خریدار و می

کنند. در های خودشان را در سیستم ثبت میفروشنده نیاز داریم. این دو عامل سفارش

شوند و معامله انجام هایی که مشابه هم هستند با هم جفت و جور مینتیجه درخواست

های خرید و فروش در بازار بورس با نام مچینگ رششود. عمل منطبق شدن سفامی

به  اخبار بورس شود. این مقاله ازشود که برای کشف قیمت انجام میقیمتی شناخته می

کند تا یاد بگیرید که مچینگ قیمتی در بورس سهام و بورس کاال چیست و شما کمک می

 .مواقعی شاهد مچینگ بازگشایی خواهیم بود چه
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 مچینگ در بورس چیست؟
خواهید های خرید و فروش است. فرض کنید میتوجه به سفارش تابلوخوانی یکی از نکات اصلی در

کنید. بخرید. پس سفارشی را با همین مشخصات قیمت، در سامانه ثبت می X قیمت سهمی را در
ای هم پیدا شود که حاضر است در همان زمان اما برای اینکه معامله سر بگیرد، الزم است فروشنده

ها با هم مطابقت پیدا شود که درخواستطور میسهمش را دقیقا در همین قیمت بفروشد. این
های خرید و فروش با هم خواهیم بود. وقتی سفارش (Matching) د مچینگ قیمتیکنند و شاهمی

های خریدار و فروشنده اجرایی دهد و درخواستی انجام معامله را میشوند، بورس اجازهجفت می
 .است قیمت کشف ترین کارکرد مچینگشود. مهممی

 
 
 
 

های کامپیوتری انجام ی الگوریتمهای اوراق بهادار در دنیا، مچینگ قیمت به وسیلهدر بیشتر بورس
های یا همان سفارش matching order هاشته باشد. البته در ابتدا کارگزاریشود تا دقت الزم را دامی

سیستم تغییر پیدا کرد و تمام بازارهای  ۲۰۱۰دادند. در سال مچینگ را به صورت حضوری انجام می
 .اصلی به ابزارهای الکترونیک روی آوردند

 شود؟فرایند مچینگ چطور انجام می
های های بازار بورس است. زمانی که سفارشوظایف بازارگردانترین مچینگ قیمت یکی از مهم

چنین شان نزدیک باشد و همدیگر مطابقت داشته باشند و قیمتخرید و فروش در یک سهم با هم
شان با هم یکسان باشد، شاهد مچینگ قیمت هستیم. برای مچ شدن هم الزم است زمان ارسال

یمت سفارش فروش مطابقت داشته باشد یا از آن که حداکثر قیمت سفارش خرید با حداقل ق
های مچینگ قیمتی ای بر اساس الگوریتمدهد، سیستم رایانهبیشتر باشد. زمانی که این اتفاق رخ می

گیرند که کمی های مختلفی را برای مچینگ در نظر میها روشکند. این الگوریتمشروع به کار می
 .پردازیمها میجلوتر به آن

ی مهمی که در مورد مچینگ قیمتی وجود دارد این است که این عمل باید با سرعت و دقت نکته 
کند و سود باالیی انجام شود. زمانی که سیستم مچینگ کند باشد، در امر معامالت اختالل ایجاد می

متی اندازد. چرا که ممکن است این کندی سرعت باعث معامله در قیگذاران را به خطر میسرمایه
 .آل شودتر از سطوح ایدهپایین

های ردیف اول در دو شود که قیمت ثبت شده در سفارشمچینگ زمانی انجام می
 .بخش خرید و فروش با هم برابر شود
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شود های مچینگ قیمتی به نفع خریداران است و برخی دیگر به نفع فروشندگان. میبرخی از پروتکل
را نیز به خوبی انجام داد و جواب گرفت. در  باال فرکانس معامالت مند شد وها بهرهاز این شیوه
بندی معامالت، فرصتی برای خریداران و های مختلف به دنبال آن هستند که با اولویتواقع بورس

مند شوند. در پی این ها بتوانند به شکلی برابر از این بستر بهرهفروشندگان ایجاد کنند که آن
ها به ها هم زیاد خواهد شد که عاملی مهم و مثبت برای بورسو سفارش معامالت حجم مسئله،

 .رودشمار می

 مچینگ اول و دوم
گیری در این های سفارششود که دورهآید که سهم در دو مرحله معامله میبرخی از مواقع پیش می

 .شوندشرایط با نام مچینگ اول و دوم شناخته می

توان شود و میدر مچینگ اول میزان تمایل به ثبت تقاضای خریداران و فروشندگان سنجیده می
ی جا که در مرحلهگذارند. در مچینگ دوم هم از آنمی فهمید اخبار و اطالعات چقدر روی قیمت اثر

گیرد و قبلی کشف قیمت تا حدودی انجام شده است، رقابت بر اساس همان قیمت شکل می
 .کنندمعامالت ادامه پیدا می

 مچینگ بازگشایی
های زمانی متفاوت بسته سهام حاضر در بازار بورس ممکن است بنا به دالیل مختلف و در بازه

گیرند. در این حالت شاهد ی بازگشایی قرار میشوند و در مرحلهند. بعد از مدتی این سهام باز میشو
کشف  بازگشایی و توقف ای که در آن قیمت سهم پس ازمچینگ بازگشایی خواهیم بود. یعنی مرحله

 .شودمی
تواند منجر به تغییر قیمت قابل توجهی در سهم شود. مثال بسته به دالیل توقف سهم، مچینگ می

ی ممکن است سهم به دلیل افشای اطالعات با اهمیت الف بسته شده باشد که در بازگشایی دامنه
 .جهی کندتوتواند قیمت سهم را دستخوش تغییر قابلنوسان نامحدودی دارد. این مسئله می

 انواع الگوریتم های مچینگ قیمت
توانیم کنند. میهای مختلفی برای مچینگ قیمتی استفاده میبازارهای بورس مختلف، از الگوریتم

 .)سرشکن( تقسیم کنیم Pro Rata و )خروج به ترتیب ورود( FIFO ها را در دو گروهاین الگوریتم

 FIFO: شود، اولین سفارش زمان هم شناخته می-اولویت قیمت در این الگوریتم که با نام الگوریتم
های بعدی در همان قیمت دارد. خرید فعال در باالترین قیمت، اولویت باالتری نسبت به سفارش
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شوند. فرض کنید تری دارند درج میهای پایینهایی که قیمتها هم سفارشپس از این سفارش
تر ناموت، زودتر از یک سفارش با حجم پایین ۹۰۰برگه سهم به قیمت  ۳۰۰یک سفارش برای خرید 

ناموت در سیستم ثبت شده است. مطابق این الگوریتم، سیستم باید اول  ۹۰۰و در همان قیمت 
های تایی را با یک یا چند سفارش فروش مچ کند و بعد از آن به سراغ سفارش۳۰۰سفارش 

 .ت باالیی دارندبعدی برود. پس در این روش، اول زمان و بعد قیمت اولوی
 Rata Pro: ی نسبی هر های فعال در قیمتی خاص و متناسب با اندازهدر این روش، سفارش

ناموت داریم که  ۹۰۰شوند. فرض کنید دو سفارش فعال خرید در قیمت بندی میسفارش، اولویت
م تایی ه۲۰۰تا. حاال در نظر بگیرید که یک سفارش فروش  ۱۵۰تاست و دیگری ۲۰۰حجم یکی 

شود. در این شرایط سیستم تنها درصدی از هر دو سفارش را در همین قیمت وارد سیستم می
سهم از سفارش  ۱۶۰سهم از سفارش فروش را با  ۱۱۰دهد. مثال در قیمتی مشخص پوشش می

دهد. اگر حجم تایی پوشش می۱۵۰سهم را با سفارش خرید  ۹۰کند و تایی مچ می۲۰۰خرید 
توانست هر دو سفارش خرید را در بر بگیرد، معامله به ای بود که میهسفارش فروش به انداز

 .شدطور کامل انجام می

 مچینگ در بورس کاال چیست؟
مچینگ حرف هم با مفهوم مچینگ قیمتی سروکار داریم. در این بازار وقتی از  کاال بورس در بازار

شده در بورس به فروش زنیم، به خرید کاالی مازاد اشاره داریم. یعنی موقعی که تمام حجم عرضهمی
شود ماند که وارد مچینگ یا سیستم مازاد عرضه میرود. در این شرایط تعدادی کاال اضافه مینمی

ر رقابتی برای خرید و با همان قیمت پایه در میان کارگزاران مختلف معامله خواهد شد. پس دیگ
توان خرید را پس از پایان معامالت تاالر محصوالت وجود نخواهد داشت و با همان نرخ پایه می

 .انجام داد
رسد، وجهی که در حساب مشتری مسدود شده است به زمانی که فرایند خرید به اتمام می

شود و شود. اگر در روند خرید کاال مشکلی پیش بیاید، این وجه آزاد میمنتقل می کارگزاری حساب
دهد و صورتحساب خریدار در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت. در نهایت کارگزار کاال را به مشتری می

 .کندله صادر میرا به همراه درج مشخصات کاال، زمان تسویه، مبلغ نهایی و کارمزدهای معام

 جمع بندی
شود. در بازار سهام زمانی که خریدار و مچینگ در بازار بورس اوراق بهادار و بورس کاال انجام می

ی معامالتی ثبت کنند، مچینگ قیمتی انجام فروشنده قیمتی یکسان را در یک زمان در سامانه
شده به هگیرد. در بورس کاال نیز زمانی که تمام کاالهای عرضشود و معامله با موفقیت صورت میمی

شود. ماند و به قیمت پایه پس از اتمام معامالت، عرضه میروند، مازاد آن باقی میفروش نمی
های مختلفی ترین کارکرد مچینگ، کمک به کشف قیمت است. اکنون مچینگ بر اساس الگوریتممهم
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رعت و دقت جا که سشود که برخی به نفع خریدار هستند و برخی به نفع فروشنده. از آنانجام می
 .شوندها توسط کامپیوتر اجرا میدر مچینگ خیلی مهم است، این الگوریتم

 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه
 ؟چیست بورس در قیمتی مچینگ از منظور

های پیشنهادی خریدار و فروشنده که باعث انجام معامله میان طرفین تطبیق و جفت شدن قیمت
 .شودمی

 ؟چیست بازگشایی مچینگ

گیرد. شود و موقع بازگشایی فرایند مچینگ صورت میبرخی از مواقع سهم به دالیل مختلفی بسته می
گیری را در قیمت ممکن است دامنه نوسان سهم در موقع بازگشایی نامحدود باشد که تغییرات چشم

 .سهم رقم خواهد زد

 ؟شودمی انجام چطور کاال بورس بازار در مچینگ

ی معامالتی به فروش نروند، کاالهای مازاد وارد فرایند شده در جلسهای عرضهزمانی که تمام کااله
 .شوند تا کارگزاران خریداران کاالی موردنیازشان را در قیمت پایه خریداری کنندمچینگ می
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