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Սույն «Օրվա ակնարկ» վերլուծությունը կազմվել է ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ի կողմից և կարող է օգտագործվել միայն որպես ընդհանուր բնույթի
տեղեկություն։ Վերջինս արդիական է հրապարակման օրվանից շուկայի վարքագծով պայմանավորված ողջամիտ ժամկետում։ «Օրվա ակնարկ»
վերլուծական հաշվետվությունը կազմվել է ներկայումս հասանելի հանրային տեղեկատվության հիման վրա, որն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ը համարում է
վստահելի։ Սակայն, ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն չի երաշխավորում, որ այդ տեղեկատվությունը հանդիսանում է լիարժեք և արժանահավատ, և,
հետևաբար, այն չպետք է ընկալվի որպես խորհուրդ կամ առաջարկ՝ որևէ ֆինանսական գործարք իրականացնելու դեպքում։
«Օրվա ակնարկ» վերլուծության մեջ ներկայացված գործիքների ընտրությունը պայմանավորված է շուկայի ընդհանրական մոտեցմամբ, բարձր
շրջանառության ծավալ ու հանրային լայն ընկալում ունեցող ընկերությունների բաժնետոմսերի նկատմամբ հաշվետու ժամանակահատվածում
ձևավորված մեծ հետաքրքրությամբ։ Հետևաբար, ընտրված ներդրումային պրոդուկտները կարող են չհամապատասխանել բոլոր ներդրողների
ցանկություններին և պահանջներին։ Ներդրումներ իրականացնող ցանկացած անձ պետք է անհատապես ուսումնասիրի և յուրովի գնահատի իր
ներդրումային հնարավորությունները, ներդրումային պորտֆելի կառուցվածքը և դրանցից բխող ռիսկերը բոլոր կամ առանձին վերցրած ակտիվների
գծով։ Նախքան որևէ ներդրումային որոշում կայացնելը կամ գործարք իրականացնելը, յուրաքանչյուր ներդրող պետք է ուսումնասիրի այն
տեղեկատվությունը, որը պարունակում է ռիսկերի, միջնորդավճարների և հնարավոր այլ ծախսերի նկարագրությունը: Յուրաքանչյուր ներդրող
պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնի ռիսկ/եկամուտ հարաբերակցությանը և համոզվի, որ ներդրումը համապատասխանում է
վերջինիս ներդրումային նպատակներին:
Հնարավոր կորստի կամ եկամտի ցանկացած կանխատեսում զուտ նկարագրություն է և չպետք է դիտվի որպես հնարավոր առավելագույն կորստի
կամ շահույթի սահմանափակում: Ներդրումները երաշխավորված կամ ապահովագրված չեն ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ կամ այլ ֆինանսական
ընկերության կամ որևէ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ ապահովագրական գործակալության կողմից, հետևաբար բախվում են
ներդրումային ռիսկերի հետ, ներառյալ` ողջ գումարի հնարավոր կորստի ռիսկը: Ներդրողներն, ովքեր ներդրումներ են կատարում արտարժույթով,
պետք է տեղյակ լինեն փոխարժեքի տատանումների ռիսկի մասին, որը կարող է հանգեցնել ներդրված գումարի կորստի:

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն ենթադրում է, որ հաճախորդը նախքան ներդրումներ իրականացնելը, գիտակցում և տեղյակ է գործարքի հետ կապված
ցանկացած հարկային և իրավական պարտավորությունների մասին: ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում այն բոլոր ուղղակի,
անուղղակի հնարավոր վնասների համար, որոնք առաջացել են «Օրվա ակնարկ» վերլուծության մեջ առկա տեղեկատվության և հետևությունների
մասնակի կամ ամբողջական օգտագործման հետևանքով։
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FCNCA.US

US500

OIL.WTI

Market Execution

Sell Limit

Buy Limit

ENTER: 818.83
T/P: 851.72
S/L: 805.64

ENTER: 3861.2
T/P: 3735.6
S/L: 3925.4

ENTER: 82.10
T/P: 105.52
S/L: 80.91

CSL.US

SILVER

USDJPY

Market Execution

Market Execution

Market Execution

ENTER: 280.19
T/P: 265.10
S/L: 283.24

ENTER: 19.594
T/P: 16.795
S/L: 20.917

ENTER: 142.213
T/P: 140.429
S/L: 142.819

Հիմնական հասկացություններ
Enter – Մակարդակ, որտեղից նախատեսվում է իրականացնել առքի կամ վաճառքի շուկայական կամ լիմիտային հանձնարարականը։
T/P (Take Profit) – Մակարդակ, որը նախատեսված է առավելագույն շահույթն ամրագրելու համար։
S/L (Stop Loss) – Մակարդակ, որը նախատեսված է առավելագույն կորուստը սահմանափակելու համար։
Buy Stop – Սպասման մեջ գտնվող առքի շուկայական հայտ, որն իրականացվում է ակտիվի շուկայական գնից բարձր մակարդակում։

Buy Limit – Սպասման մեջ գտնվցող լիմիտային առքի հայտ, որն իրականացվում է ակտիվի շուկայական գնից ցածր մակարդակում։
Sell Stop – Սպասման մեջ գտնվող վաճառքի շուկայական հայտ, որն իրականացվում է ակտիվի շուկայական գնից ցածր մակարդակում։
Sell Limit – Սպասման մեջ գտնվցող լիմիտային վաճառքի հայտ, որն իրականացվում է ակտիվի շուկայական գնից բարձր մակարդակում։
OHLC - Բացման (Open), Փակման (Close), Առավելագույն (High) և Նվազագույն (Low) գները ընտրված ժամանակահատվածի համար։

- Գնահատական, տվյալ ֆինանսական ակտիվի վերլուծության ժամանակ կիառվող ֆինանսական, տեխնիկական և վիճակագրական
հինգ (գրաֆիկական/Pattern, միտումային, մարժային, ծավալային, վիճակագրական/Exit poll) ցուցանիշներից քանիսն են վկայում
ներկայացված վարքագծի հնարավոր առկայության մասին։

