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جهت  چند محموله ای و تک محموله ای حراج باز در دو قالب حراج باز 
.در بورس کاال قابل انجام اس بهتر کشف نرخ 

امل ویژگی حراج باز فراهم نمودن فرص  کافی در زمان رقاب  جه  تمهمترین 
:رددر فرایند رقاب  می باشد که مزایای ذیل را به دنبال داخریداران بیشتر 

.قیم  هیجانیجلوگیری از ثب  •

.کارگزاران خریداردر درج قیم  توسط اشتباه کاهش •

بیشترکشف نرخ کاال با دق  معامله و در نتیجه زمان کافی جه  انجام وجود •

معامالت حراج باز



تمدید زمان قرمز

ثبت قیمت 
باالتر

فرآیند زمانی به پایان
می رسد که قیمت 
بهتری ثبت نگردد

(زرد)مظنهیابیپیشگشایش

استهمانندتاالرحراجحضوریسبزوزردزمان

(قرمز)رقابتزمان

( زقرما)اصلی ترین تفاوت تاالرحراج باز با تاالرحراج حضوری در ساازوکار زماان رقابات•

د و ایان می باشد؛ به این صورت که با ثبت بهترین قیمت مدت زمان رقابت  تکرار  می گارد

.پروسه تا زمانی به پایان می رسد که قیمت بهتری ثبت نگردد

وانناد که خریداران مای تناظرقابل تغییر بوده وفرصت زمانی زمان قرمز بر اساس تصمیم •

. باشدمی بعد از  ثبت قیمت، قیمت جدیدی ثبت کنند به میزان زمان قرمز 

تاالرحراجبازدرحالتتکمحمولهای

تمدید زمان قرمز

تمدید زمان قرمز

بتنگرددپذیردوزمانیپایانمیپذیردکهنرخجدیدتریثاینسازوکاربرایهرکاالبهصورتجداگانهانجاممی

ثبت قیمت 
باالتر

ثبت قیمت 
...باالتر

........
ثبت قیمت 

باالتر



تاالرحراجبازچندمحمولهای

.گرددیصکاال،تکرارمیتخصدرتاالرحراجبازچندمحمولهای،چندینخریدارامکانخریدبخشیازکاالیعرضهشدهراداشتهوزمانرقابتدرصورتتغییردرترکیب

شروع رقابت 
و درج قیمتهای خریداران

عدم تغییر در ترکیب تخصیص
در مدت زمان رقابت

تمدید زمان رقابت 
و انجام مجددا رقابت

اتمام معامله 

تغییر ترکیب تخصیص
از مدت رقابتزمان در هر 

تمدید زمان رقابت 
و انجام مجددا رقابت

اتمام معامله 
عدم تغییر در ترکیب تخصیص

در مدت زمان رقابت

تغییر ترکیب تخصیص
در هر ثانیه از مدت رقابت

…

.این فرآیند تا زمانی که ترکیب تخصیص ها در مدت زمان رقابت تغیر کند تکرار خواهد شد

زمانرقابت

.تغییرکندزمانرقابتتمدیدمیگردد"(درلحظهمچ)قابلتخصیصبههرمشتریدرلحظه"مقداریعنیچنانچه



حراج باز چند محموله ایتاالر مثال 

شروع رقابت 
و درج قیمتهای

خریداران

ابتدای زمان رقابت

400 Xخریدار

100 Yخریدار

300 Zخریدار

رقابت2ثانیه 

100 Yخریدار

400 Xخریدار

300 Zخریدار

ثانیه دوم رقابت

300 zخریدار

100 Yخریدار

400 xخریدار

رقابتتکرارعدم

رقابت تکرار

دارند، محموله تقاضا 300و100، 400ترتیب هر کدام به میزان به ZوX،Yخریدار، سه محموله 500به عنوان مثال اگر در یک عرضه حراج باز به مقدار 

ابتدای زمان رقابت

400 Xخریدار

100 Yخریدار

300 Zخریدار

حالت اول

مچ شدهنام خریدارمچ شدهنام خریدار

مچ شدهنام خریدارمچ شدهنام خریدار

قیمتهای باالتری درج  yو zدر ثانیه دوم خریدار 
ونه ای ترکیب تخصیص به گنتیجتا اند و نموده 

به کاال فقطثانیه اول عوض شده است که در 
اال میرسید ولی در ثانیه بعدی کyوxخریدار 

100رسیده و  yوzدر وهله اول به خریدار
میرسد xمحموله هم به خریدار 

حالت دوم

درجراباالتریقیم Yخریداردومثانیهدر
یصتخصترکیباینکهتوجهبالیونموده

واستننمودهتغییردومواولحالتدر
خریداردوهمانبهفقطمحمولهکل
xوyتکراررقابتزمانمی رسد،لذا

شدنخواهد



نکات پایانی

.می باشد14:30زمان تاالر حراج باز هر روز راس ساعت •

ظور با توجه به شرایط بازار و قیمت کاال و به من( حداقل تغییر قیمت سفارش برای هر کاال) تیک سایز•
.جلوگیری از طوالنی شدن زمان رقابت متفاوت می باشد

60ثانیه تا 10زمان رقابت معموال از . در هر جلسه معامالتی توسط ناظر تعیین می گردد( قرمز)زمان رقابت •
.ثانیه معین می گردد


