
 !لوریج می تواند به سرعت حساب شما را نابود کند

 

 

، با هم خواهیم دید که چگونه لوریج زیادی می فارکس مقاالت در مقاله امروز از مجموعه

 !شما را به باد دهدتواند به سرعت حساب معامالتی 

 .داشته باشید "مارجین" امیدواریم حال درک بهتری از مفهوم

کنید که شکل دیگری از کره بادام زمینی است، دانید مارجین چیست، یا فکر میاگر نمی

 .را مطالعه کنید کال مارجین و مارجین های قبلی و بویژه درس ما در خصوصلطفا درس

به شما نشان دهیم که  و "لوریج" ومتری داشته باشیم به مفهخواهیم نگاه دقیقحال می

 .گران خوش خیال و از خدا بی خبر را به فنا می دهدچگونه این پدیده معامله

پیش از شروع، اجازه دهید با تصویر زیر در مورد اثرات منفی استفاده از لوریج بیش از 

 .دن مارجین، کمی نگرانتان کنیمحد و به اتمام رسی
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وریج همه ما دیده ایم یا شنیده ایم که بسیاری از کارگزاران فارکس تبلیغ می کنند که ل

 .به مشتریان ارائه می دهند 400:1یا  200:1بسیار زیبای 

 حداکثر در اینجا ما می خواهیم شفاف سازی کنیم و بگوییم که آنچه واقعاً آنها می گویند

 .است که می توانید با آن معامله کنید لوریجی

زاری دارد. به یاد داشته باشید که این لوریج ارائه شده، بستگی به مارجین مورد نیاز کارگ

 .دارید 100:1% است، شما لوریج 1به عنوان مثال، اگر نیاز مارجین 

 .یک حداکثر لوریج وجود دارد. و یک لوریج واقعی
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 واقعی لوریج

ارزش "پوزیشن شما )که از آن گاهی با نام  "ارزش کامل" از عبارتست واقعی لوریج

 .نیز یاد می شود( تقسیم بر مقدار پول واریز شده در حساب معامالتی "تصوری پوزیشن

 ؟چی شد

 :اجازه دهید با یک مثال بیشتر توضیح دهیم

 100دالر به حساب معامالتی خود واریز می کنید. یک الت استاندارد  10000شما 

دالر خریداری می کنید. ارزش کامل پوزیشن  1.0000یورو/دالر به نرخ هزارتایی 

 .دالر است 10000  دالر و موجودی حساب شما 100000  شما

 .دالر( است 10000دالر / 100000)10:1  شما واقعی لوریج

 .نیز یاد می شود "موثر لوریج" گاهی با نام "لوریج واقعی"از 

با همان قیمت خریداری می  EUR/USD گرفرض کنید شما یک الت استاندارد دی

دالر است، اما موجودی حساب شما  200000کنید. مبلغ کامل پوزیشن شما اکنون 

 .دالر است 10000همچنان 

 .(دالر 10000دالر / 200000) است 20:1 اکنون شما واقعی لوریج

همان را دوباره با  EUR/USD خوب حال می کنید، بنابراین سه الت استاندارد دیگر

دالر است و موجودی  500000نرخ خریداری می کنید. مبلغ کامل پوزیشن شما اکنون 

 .دالر است 10000حساب شما همچنان همان 

 .دالر( است 10000دالر / 500000) 50:1  اکنون شما واقعی لوریج

 .% است1فرض کنید مارجین مورد نیاز کارگزاری 
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دالر، مارجین  10000حساب شما هر دو  اگر یک حساب کتاب کنید، موجودی و اکوئیتی

دالر است. برای یک الت  5000دالر و مارجین قابل استفاده  5000استفاده شده 

 .دالر ارزش دارد 10 پیپ استاندارد، هر

 

 

 

دالر مارجین قابل استفاده  5000پیپ ) 100برای مارجین کال شدن، قیمت کافیست 

 .دالر/پیپ( جابجا شود 50تقسیم بر 

 یعنی –بیاید  0.9900تا  1.0000باید از  EUR/USD این بدان معناست که قیمت

 .قیمت کاهش% 1

 .دالر خواهد بود 5000پس از مارجین کال شدن، موجودی حساب شما 

. کرد تغییر ٪1 فقط قیمت و دادید دست از را خود حساب از ٪50دالر یا  5000شما 

 !بگریست خود حال به بنگرید چو تریدر

جه استارباکس توقف می کنید و حاال فرض کنید که سوار ماشین هستید و مقابل یک با

تان را روی پاهایتان می ریزد، و قهوه سفارش می دهید، سپس در حین رانندگی قهوه

سپس علیه استارباکس شکایت می کنید و برنده دعوا می شوید، زیرا پاهایتان سوخته و 

 .نمی دانستید که قهوه داغ بوده است

دالر به  100000دالر،  10000به جای خالصه سرتان را بدرد نیاوریم، فرض کنید شما 

 .حساب معامالتی خود واریز می کنید
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خرید می گیرید. مبلغ کامل  1.0000با نرخ  – EUR/USD الت استاندارد 1فقط 

دالر است. لوریج واقعی  100000دالر و موجودی حساب شما  100000پوزیشن شما 

 .است1:1  شما

 :حساب معامالتی شما به شکل زیر خواهد بود

 

دالر  99000جابجا شود ) پیپ 9900  در این مثال، برای مارجین کال شدن، قیمت باید

 (.دالر/پیپ 10مارجین قابل استفاده تقسیم بر 

! حرکت کند 0.0100تا  1.0000د از بای EUR/USD این بدان معناست که قیمت

 !% کاهش یابد100% یا اساساً همان 99بعبارتی قیمت باید 

 .باره با همان نرخ معامله قبلی می خریدالت استاندارد دیگر، دو 19فرض کنید 

دالر  100,000دالر و موجودی حساب شما  2,000,000مبلغ کامل پوزیشن شما 

 .است 20:1است. لوریج واقعی شما 

 

 

 

دالر مارجین قابل استفاده  80000پیپ ) 400برای اینکه مارجین کال شوید، قیمت باید 

 .اهش یابد(( ک20الت  X دالر/پیپ 10تقسیم بر )
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دالر پایین  0.9600دالر تا  1.0000باید از  EUR/USD این بدان معناست که قیمت

 .قیمت تغییر درصد 4 بعبارتی –آید 

اگر مارجین کال شدید و پوزیشن شما با قیمت مارجین کال بسته شود، حساب شما به 

 :صورت زیر خواهد بود

 

 !دالر رسما ضرر کرده اید 80000شما 

 !!دالری 80000 ضرر یک

 !حرکت کرد ٪4 را به فنا داده اید و قیمت تازه فقط خود حساب از ٪80 بعبارتی

 .و احتماالً چهره شما چیزی شبیه به تصویر زیر خواهد بود
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 ؟!اثرات لوریج را می بینید

 را ارز جفت یک قیمت نوسانات معامالتی، حساب در خود ضریب بواسطه لوریج

 .کند می بزرگ

 

العه را مط مارجین ن ما در موردغرق اصطالحات مارجینی شده اید؟ درس های پیشی
 .کنید. همه چیز به خوبی و به آرامی برای شما توضیح داده شده است
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