
 به زبان ساده Margin آموزش تمامی مفاهیم ️❤ مارجین چیست

 

قصد داریم به اصطالحات معامله مارجین در  امروز فارکس آموزش در ادامه مقاالت

به این سوال که مارجین چیست پاسخ خواهیم داد و متاتریدر بپردازیم. به عنوان مثال 

ای معامالت مارجین شیرجه اصطالحات بیشتری را بررسی خواهیم کرد. حال که در دنی

، بد نیست یک زبان بکلی جدید را یاد گرفته تا بفهمید اوضاع حقیقتاً از چه قرار زده اید

 .است

 

گان و اصطالحات خاص خود ، معامالت فارکس نیز واژهمچون هر حوزه تخصصی دیگر

افزار  را دارد. در این مقاله مختصری از رایج ترین اصطالحاتی که ممکن است در نرم

 .( خود مشاهده کنید ارائه می شود5و  4معامالتی )متاتریدر 

 

 ؟(Margin) مارجین چیست
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 قادر  تا مارجین، مقدار پولی است که باید در پلتفرم معامالتی خود سپرده گذاری کنید

 وثیقه نعنوا به مارجین از. باشید فارکس بازار در خود پوزیشن حفظ و گذاری سفارش به

مالی استفاده می شود تا کارگزار اطمینان حاصل کند که شما می توانید ضرر احت ای

می ناشی از پوزیشن های خود را پوشش دهید. ضرر و زیان شما در معامالت فارکس ن

ر حساب دال 1000تواند بیش از مقدار مارجین حساب شما باشد. به عنوان مثال اگر شما 

ارجین شما مو هیچ معامله ای نیز انجام نداده باشید معامالتی خود را شارژ کرده باشید 

 .دالر است 1000

 

 (Margin Requirement)  ؟نیاز مارجین چیست

درصدی  نیاز مارجین، مقدار مارجین مورد نیاز برای بازکردن معامله است که به صورت

می  گفته مثال. شود می بیان کنید باز خواهید می که ای "معامله واقعی" اندازه از( ٪)

% از کل 1% است به این معنی که شما باید مثال 10% یا 3% ، 2% ، 1مارجینی  نیازشود 

 .حجم معامله واقعی را به عنوان مارجین در حساب خود داشته باشید

 

  (Required Margin)  مارجین مورد نیاز

هم آشنا شوید. مارجین  Required Margin تر مارجین چیست باید بابرای فهم کامل

می شود. در  "قفل"مورد نیاز، پولی است که هنگام باز کردن معامله کنار گذاشته شده و 

، اگر مارجین می گوییم. به عنوان مثال واقع این همان چیزی است که به اختصار به آن

 ،کنید باز( 1: 50 لورج یا) ٪2، با نیاز مارجین دالری )مینی الت( 10،000پوزیشن  یک

می شود. تا زمانی که این معامله باز باشد  "قفل"دالر  200لغ مب همعامل این طول در
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استفاده کرد. با بسته شدن دالر برای باز کردن موقعیت های دیگر  200نمی توان از این 

 .می شود "آزاد"دالر مارجین  200، این معامله

 :ها نام سایر

 مارجین ورود 

 مارجین اولیه 

 مارجین انتری اولیه 

  نیاز نگهداریمارجین مورد  (MMR)  

 

 (Used Margin)  مارجین استفاده شده

ین امارجین استفاده شده حداقل مبلغی است که باید در یک حساب مارجین حفظ شود. 

 .وندش حفظ باز  مقدار کل مارجینی است که در حال حاضر استفاده می شود تا معامالت

 :ها نام سایر

 مارجین استفاده شده 

  نگهداریمارجین مورد نیاز  (MMR) 

 "مارجین کل" 

 

 :محاسبه نحوه

 .مارجین استفاده شده مارجین مورد نیاز برای کلیه موقعیت های باز است

 مارجین استفاده شده = جمع تک تک مارجین مورد نیاز هر معامله باز
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 (فرمول محاسبه مارجین )برای هر معامله

 :اگر ارز پایه همان ارز حساب شما باشد

 نیاز مارجین × نیاز = ارزش واقعی معاملهمارجین مورد 

 

 :اگر ارز پایه متفاوت با ارز حساب شما باشد

ین ارز پایه و نرخ تبدیل ارز ب× نیاز مارجین × مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله

 ارز حساب

 

 (Free Margin)  مارجین آزاد

ند برای نمی شود و می توا "قفل"مارجین آزاد پولی است که به دلیل وجود معامله باز 

، هشدار شدی این مقدار در صفر یا کمتر باباز کردن معامله های جدید استفاده شود. وقت

این  مارجین فعال می شود و موقعیت های اضافی نمی توان باز کرد. به عبارت دیگری

ده ستفاامارجینی است که در حال حاضی می توانید برای باز کردن معامالت جدید از آن 

 .کنید

 :ها نام سایر

 مارجین آزاد 

 مارجین موجود 

 مارجین قابل استفاده 

 مارجین قابل استفاده برای نگهداری 
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 "موجود برای معامله" 

 

 :محاسبه نحوه

 شده استفاده مارجین –مارجین آزاد = موجودی واقعی 

 

  (Margin Level)  ؟سطح مارجین چیست

ده واقعی حساب و مارجین استفاده ش سطح مارجین یا مارجین لول نسبت بین موجودی

 5000تی حساب شما ئ، اگر اکودرصد بیان می شود. به عنوان مثالاست و به صورت 

 درصد است. برای 500دالر است، مارجین لول  1000دالر و مارجین استفاده شده 

 .یادگیری بهتر سطح مارجین چیست از فرمول زیر استفاده کنید

 :ها نام سایر

 شاخص مارجین 

 

 :محاسبه نحوه

 %100 ×سطح مارجین = )مانده حساب / مارجین استفاده شده( 

 

 (Margin Call) ؟ مارجین کال چیست

مچنان مارجین کال هنگامی رخ می دهد که شما سطح مارجین کال را رد کرده اید اما ه

 .باالتر از سطح استاپ اوت هستید
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حساب شما چندان خوب نیست ، و به شما می گوید حال مارجین کال یک هشدار است

 .و نزدیک است که موقعیت های باز شما با قیمت بازار بسته شوند

شما همچنان مجاز به باز نگه داشتن معامله های فعلی خود هستید اما نمی توانید پوزیشن 

جدید باز کنید. در حقیقت این هشداری است برای افزایش مارجین حساب یا به عبارتی 

ن کار بسیار دقت کنید زیرا در اکثر مواقع منجر به نجات حساب نمی شارژ حساب. در ای

، بیشتر یا آن را به درستی رعایت نمی کندو  چیست مارجین شود. تریدری که نمی داند

 .احتمال دارد با مارجین کال مواجه شود

 

 (Margin Call Level)  سطح مارجین کال چیست؟

ین شما برابر یا کمتر که اگر سطح مارجسطح مارجین کال، سطح مشخص درصدی است 

، دیگر نمی توانید معامله جدیدی باز کنید. بروکر شما سطح مارجین کال را از آن باشد

تعیین می کند. در بروکرهای مختلف این درصد متفاوت است ولی به طور معمول در 

 .% است50بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند حدود 

 سطح اگر که معناست بدان این ،باشد ٪50اگر سطح مارجین کال ، به عنوان مثال

 این در. کنید باز توانید نمی جدیدی( معامله) پوزیشن هیچ ،برسد ٪50 به شما مارجین

 .است کال مارجین تحت اصطالحا شما حساب ،لحظه

 شاید بیشتر معامله گران فکر کنند که این بدان معناست که ممکن است معامله )ها( ی

 .، چنین چیزی درست نیست. سطح مارجین کال فقط یک هشدار استآنها بسته شود

 :ها نام سایر

 حداقل مارجین مورد نیاز 
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 حداقل نیاز مارجین 

 

 :محاسبه نحوه

 سطح مارجین کال = درصدی خاص از مارجین لول که توسط بروکر تعین می شود

 

 (Leverage) لوریج چیست ؟

 صحبت چیست فارکس در لوریج اینکهمفصل تری در مورد در مقاالت قبلی به صورت 

ی معامله مقادیر بیشتر با مبلغ سپرده بسیار کمتر در حساب را کردیم. به ابزاری که توانای

گویند. همانطور که در درسهای قبلی توضیح دادیم، لوریج یا اهرم  لوریج می دهد،

معامالتی به نوعی اعتباری است که از طرف بروکر به شما داده می شود تا بتوانید معامالت 

ید. به عنوان مثال زمانی که شما از لوریج با حجم باالتر نسبت به موجودی خود انجام ده

برابر مارجین  100استفاده می کنید به این معنی است که می توانید معامالتی تا  1:100

 .حساب خود باز کنید

رابطه مارجین مورد نیاز و لوریج، رابطه عکس است. هر چقدر مقدار لوریج استفاده شده 

 .ر خواهد بودبیشتر باشد، مقدار مارجین مورد نیاز کمت

 

P / L  تثبیت نشده  (Unrealized P/L)  

P / L  تحقق نیافته، سود یا زیان (Profit / Loss)  فعلی حساب است که حاصل جمع

سود یا زیان در جریان معامالت باز شماست. مثال: اگر شما دو معامله باز داشته باشید 

تثبیت   P/Lدالر در ضرر باشد،  50دالر در سود و دیگری  120که در لحظه یکی از آنها 

 .دالر خواهد بود 70نشده شما برابر با +
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 .گویند می نیز شناور L / P آن به همچنین

 

 Balance  باالنس

. اگر یک معامله باز داشته باالنس کل پول نقدی است که در حساب معامالتی خود دارید

، باالنس یا موجودی شما همچنان سود )یا زیان( شناور داشته باشید، و حتی اگر باشید

، سود )یا ضرر( شن است. اما به محض بستن معاملهیهمان باالنس قبل از باز کردن پوز

ز آن کسر می شود که این موجودی جدید شما خواهد بود. به به موجودی اضافه یا ا

عبارت دیگر باالنس، موجودی حساب شما بعد از بستن معامالت گذشته را نشان می 

 .دهد و معامالت باز فعلی در آن تاثیر ندارد

 :ها نام سایر

 موجودی حساب 

 پول نقد 

 

   (Equity)  تیئموجودی واقعی یا اکو

اکوتی، باالنس حساب شما به عالوه سود یا ضرر شناور تمام موقعیت موجودی واقعی یا 

 .حساب شما را نشان می دهد "لحظه ای"های باز شماست. بعبارتی ارزش 

 :ها نام سایر

 مانده حساب یا اکوییتی 

 ارزش خالص دارایی 

 مانده دارایی 
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 :محاسبه نحوه

 :اگر پوزیشن باز دارید

 شناوراکویتی = باالنس + سود )یا ضرر( 

 :اگر معامله باز ندارید

 اکوتی = باالنس

 

 استاپ اوت

، زمانی است که موقعیت ز شکستن سطح استاپ اوت رخ می دهد، که پس ااستاپ اوت

های باز شما به طور خودکار بسته می شود تا اینگونه از منفی شدن باالنس حساب 

زیان خود در قبال معامالت جلوگیری بعمل آید. با این کار در حقیقت بروکر از ضرر و 

 .شما جلوگیری می کند

 

   (Stop Out Level)  سطح استاپ اوت

ین شما برابر یا کمتر از سطح استاپ اوت سطح خاص درصدی است که اگر سطح مارج

، کارگزار شما بطور خودکار شروع به بستن معامله های شما می کند تا زمانی آن باشد

اوت بیشتر شود. این درصد توسط بروکر مشخص می  که سطح مارجین از سطح استاپ

 .شود و در بروکرهای مختلف متفاوت است

 .است ٪20، فرض کنید سطح استاپ اوت به عنوان مثال
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 خودکار طور به اوت استاپ برسد، ٪20این بدان معناست که اگر سطح مارجین به زیر 

 می بسته خودکار طور به دارد خود در را ضرر بیشترین که ای معامله و شود می انجام

 .شود

 .برسد ٪20این فرایند تکرار می شود تا زمانی که سطح مارجین به باالی 

 :دیگر های نام

 مارجین بسته شدن 

 مارجین کلوز اوت 

 Margin Close Out (MCO) 

 حداقل مارجین مورد نیاز 

 

 :محاسبه نحوه

 تعیین می شودسطح استاپ اوت= سطح مشخصی از مارجین که توسط بروکر 

 

 :بندی جمع

اینها تعدادی از اصطالحات بسیار پر کاربرد فارکس هستند که در پلتفرم های معامالتی 

و سایر پلتفرم های معامالتی استفاده می شوند. آشنایی با این  5و متاتریدر  4متاتریدر 

 .تعاریف بسیار ضروری هست و به شما در مدیریت ریسک و سرمایه کمک خواهد کرد
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