
چگونه سایز پوزیشن را در جفت ارزهای مختلف و حساب های مختلف محاسبه 

 کنیم؟

 

 

، به شما خواهیم آموخت که چگونه می فارکس آموزش جموعه مقاالتدر مقاله امروز از م

جفت ارزهایی که معامله می کنید نیست، سایز  توانید زمانی که ارز حساب شما به

 .کنید پوزیشن خود را تعیین

بخرید و ارز حساب شما بر حسب دالر امریکا  EUR/GBP فرض کنید می خواهید

 .است

دالر آمریکا ریسک کنید. اما دالر آمریکا  100در این معامله، شما می خواهید فقط 

یشن خود معامله می کنید. حال سایز پوز معامله نمی کنید، بلکه یورو و پوند هست که

 ؟را چگونه محاسبه می کنید
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 جفت دومی ارز همان به بلکه نبوده، شده معامله ارز جفت به شما حساب ارز اگر

 ...باشد تبدیل ارز

  

  EUR/GBP روی معامله و امریکا دالر حساب ارز مثال:

دوست ما ند، که در درس قبلی او را خدمت شما معرفی کردیم، امروز به امریکا بازگشته 

پیپ استاپ )حد  200فروش باز کرده و با  EUR/GBP است، او تصمیم می گیرد روی

 .ضرر( معامله کند

برای بدست آوردن سایز صحیح پوزیشن، باید ارزش ریسک ند را بر حسب پوند انگلیس 

 .محاسبه کنیم
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 .است متقابل ارز حسب بر ارز جفت یک ارزش یاد داشته باشید که به

  

 کنید تعیین را دالر حسب بر ریسک مقدار :1 گام

خوب، بیایید همه چیز را همینجا حساب و کتاب کنیم. او مجدد حساب کارگزار آمریکایی 

 از ٪1 خواهدمی کند و فقط می EUR/GBP خود را باز کرده و اقدام به فروش روی

 .دالر 50 بعبارتی یا کند ریسک را خود دالری 5000 حساب

 برای بدست آوردن سایز صحیح و مناسب پوزیشن در چنین موقعیتی، به نرخ تبدیل

GBP/USD  نیاز داریم. 

  

 کنید تبدیل پوند به را دالری ریسک مبلغ :۲ گام

است،  USD می باشد و چون حساب او به 1.7500فرض کنیم نرخ تبدیل جفت ارز 

باید آن نرخ تبدیل را معکوس کنیم تا مقدار صحیح بر حسب پوند انگلیس را بدست 

 .آوریم

28.57 GBP USD 50 * (GBP 1/USD 1.7500) = 

 .حال، باقی ماجرا دقیقا مشابه مثال های قبلی خواهد بود

  

 کنید تبدیل پیپ به را پوندی ریسک مبلغ :3 مرحله

 :پیپ تقسیم بر حد ضرر در

 

 GBP 0.14 per pip = (پیپ200(/)28.57 پوند)
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 کنید محاسبه را پوزیشن سایز :4 گام

 :و در پایان، آن را ضربدر نسبت ارزش واحد به پیپ بدست آمده کنید

 

واحد یورو پوند([ = تقریباً 10000پوند بر پیپ(/) 1پوند در هر پیپ( * ]) 0.14)

 EUR/GBP واحد 1429

 

فروش بگیرد در غیر اینصورت از سطح  EUR/GBP واحد 1429ند نمی تواند بیش از 

 .می رود ریسک از پیش تعیین شده خود فراتر

  

 ارز جفت پایه ارز همان بلکه نبوده، شده معامله ارز جفت به شما حساب ارز اگر

 ...باشد تبدیل

  

 USD/JPY  ارز جفت معامله و سوییس فرانک حساب ارز مثال:

این هفته ند تصمیم می گیرد به سوئیس رفته تا کمی اسکی کند، او در کلبه ای بر فراز 

ون آورده و حساب معامالتی خود که با یک کارگزار محلی کوه ها لپ تاپ خود را بیر

 .است را باز می کند
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می بیند، و تصمیم می گیرد  USD/JPY او یک آرایش تکنیکال عالی روی جفت ارز

پیپ علیه او(، وی از  100کلیدی باالتر رفت )حدود  مقاومت که اگر قیمت از یک سطح

 .معامله خارج شود

  

 CHF به ریسک میزان تعیین :1 گام

 یا کند می ریسک را خود فرانکی 5000 حساب از ٪1 عمول فقطند طبق م

 .فرانک 50 بعبارتی

  

 کنید تبدیل ین به را فرانکی ریسک مقدار :2 گام

فرانک را به ین ژاپن بدست آوریم، و از آنجایی که ارز حساب همان  50ابتدا باید ارزش 

 ارز پایه جفت ارز تبدیل است، کافیست که مقدار ریسک را ضربدر نرخ تبدیل

CHF/JPY  ( 85.00کنیم:) 

CHF 50 * (JPY 85.00 / CHF 1) = 4250 JPY 

 .بود حال، باقی ماجرا دقیقا مشابه سایر مثال ها خواهد

  

 کنید تبدیل پیپ به را ین حسب بر ریسک مقدار :3 گام

 :تقسیم بر حد ضرر بر حسب پیپ

 ین به ازای هر پیپ 42.50 = 4250/100
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 کنید محاسبه را پوزیشن سایز :4 گام

 :و در پایان، ضربدر یک نسبت ارزش واحد به پیپ حاصل شده کنید

 واحد 4250واحد یورو ین([ = تقریباً 100ین بر پیپ(/)1ین در هر پیپ * ]) 42.50

USD/JPY 

 اینم از این! چطور بود؟

را معامله کند در غیر  USD/JPY واحد از جفت ارز 4250ند نمی تواند بیش از 

 .فرانک فراتر خواهد رفت 50اینصورت ضرر او از 
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