
 الت در فارکس چیست؟ کاربرد لوریج در فارکس چیست؟

 

 

 الت در فارکس

قصد داریم شما را با مفاهیم الت در  فارکس آموزش در این مقاله از مجموعه مقاالت

 "الت"آشنا کنیم. فارکس معموال در مقادیر مشخصی به نام فارکس و لوریج در فارکس 

 .شودمعامله می

 

اندازه استاندارد  .است الت فارکس در معامالت حجم گیری اندازی واحد واقع در

 مینی، واحد از ارز پایه است و در حال حاضر، اندازه های 100،000برای یک الت 

 100و  1000و  10،000ورت واحدهای نیز وجود دارند که به ترتیب بص نانو و میکرو

 .تایی هستند
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نشان داده و برخی دیگر از  "الت"برخی از بروکرهای فارکس مقدار و کمیت را به 

 دهند.کارگزاران، خود واحدهای ارزی را نشان می

 

 ارز یک ارزش تغییرات که دانستید و چیست فارکس در پیپ دادیم توضیح قبل درس در

 زشار از کمی بسیار بسیار درصد که شود،می گیری اندازه "پیپ" با دیگر ارز به نسبت

 مقادیر باید ارزش، در کوچک تغییر این از بردن سود برای است. ارز آن از واحد یک

 طور به چون شود. قبول قابل زیان یا سود تا کرد معامله را خاص ارز یک از زیادی

 توجیه کم حجم با معامله انجام و است کم بسیار خارجی ارزهای بازار در نوسانات معمول

 .ندارد

 

 الت چیست؟

واحد سرمایه یا میزان خرید و  LOT :ترین روش توضیح الت در فارکس این استساده

، یا برای "یک دست"فروش در بازار فارکس است. همانطور که برای خرید لباس از واحد 

 در محاسبات مبنای واحد شود،می استفاده …و  "یک دستگاه"خرید ماشین از واحد 

Forex  شودنیز الت نامیده می. 

 

 الت استاندارد چیست؟

واحد از ارز پایه است. برای مثال، اگر یک الت  100،000هر الت استاندارد معادل 

اید. دالر بر مبنای یورو خریداری کرده 100،000خریداری کنید، در حقیقت  دالر/یورو

شود. اکثر تریدرهای برای سادگی کار، به این حجم معامله، یک الت استاندارد گفته می

س عموما معامالت خود را در واحدهایی کوچکتر از الت استاندارد انجام داده و میزان فارک
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)مینی، میکرو و نانو( در ادامه سایز . نحوه محاسبه الت می کندها نیز تغییر سود آن

 .شودتوضیح داده می

 

 محاسبه الت سایز

کنید قصد  قبال در مورد نحوه محاسبه ارزش پیپ برای هر جفت ارز توضیح دادیم. فرض

 :را داریم EUR/USD معامله بر روی

 سود دالر 10 تغییر پیپ هر کنیم، معامله (100،000) استاندارد الت یک با اگر 

 .دارد پی در زیان یا

 زیان یا سود دالر 1 تغییر پیپ هر ،کنیم معامله (10،000) الت مینی یک با اگر 

 .دارد

 دارد درپی زیان یا سود 0.10 پیپ هر ،کنیم معامله (1،000) میکروالت یک اگر. 

 یا سود دالر 0.01 تنها نوسان پیپ هر ،کنیم معامله (100) الت نانو یک اگر و 

 .دارد زیان
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با حرکت بازار و قیمت ها، ارزش پیپ نیز بسته به نوع ارزی که معامله می کنید ممکن 

 .است تغییر کند

 

 لوریج چیست؟

ای است که توسط به معنای اهرم بوده و خدمت ویژه Leverage لوریج یا همان

گیرد. به صورت کلی، تریدر بروکرهای فارکس در اختیار کاربران و مشتریان قرار می

تواند به کمک بروکر، معامالتی بیشتر از موجودی حساب معامالتی خود انجام دهد. می

تواند مبلغی را از بروکر میدالر در حساب خود داشته باشد،  100برای مثال، اگر فرد تنها 

های قرض گرفته و با آن وارد معامله شود. این مبلغ قرض گرفته شده که به صورت ضریب

 .است لوریج همان هستند، اولیه یسرمایه برابر 3،000 الی ...و  200، 100، 10

آن، لوریج، اعتباری است که بروکر در اختیار تریدر قرار داده و در حقیقت، با استفاده از 

 100موجودی حساب معامالتی وی، چندین برابر خواهد شد. برای مثال، اگر فردی تنها 

 100،000استفاده کند، معادل داشتن  1،000دالر در حساب خود داشته و از اهرم 

دالر در حساب معامالتی است. این ویژگی هم بسیار جذاب است و هم بسیار خطرناک 

 .هیم داداست که در ادامه بیشتر توضیح خوا

 

 لوریج در فارکس

دالر برای خیلی ها مبلغ سنگینی است. شاید  10،000دالر و یا حتی  100،000مبلغ 

می پرسید چگونه یک سرمایه گذار کوچک همچون شما می تواند چنین مقدار زیادی از 

دالر برای  100،000پول را معامله کند. بروکر خود را همچون بانکی در نظر بگیرید که 

 که است این خواهد می شما از بانک که چیزی تنها ارز در اختیار شما می گذارد. خرید

https://irtrader.net/



حسن نیت بدهید. این مبلغ برای شما نگهداری می  سپرده عنوان به دالر 1000 شما

 می زیاد یا کم مبلغ شود اما لزوماً حفظ نمی شود. با سود و زیان شما در معامالت این
 .شود

دقیقا  یا لوریج اهرم معامله کردن در فارکس با استفاده ازرسد؟  زیادی خوب به نظر می

 .به همین ترتیب است

 

بروکرها چقدر آدمهای خوبی هستند. این مقدار سنگین را قرض  :اساسی سوال یک

می دهند بدون اینکه بهره ای بگیرند؟! جواب ساده است! بروکرها از معامالت شما 

حجم معامالت شما بیشتر باشد کمیسیون  کمیسیون )اسپرد( دریافت می کنند و هر چه

بیشتری خواهند گرفت، پس وقتی به شما قرض می دهند شما حجم معامله باالتری 

 !خواهید داشت و در نتیجه سود بروکر بیشتر خواهد شد. به همین راحتی

 

معامله مقدار لوریجی که استفاده می کنید بستگی به کارگزار و راحتی خودتان دارد. 

 .کردن در فارکس با استفاده از اهرم )لوریج( دقیقا به همین ترتیب است
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 "مارجین" آن به که خواهد می شما از ای سپرده فارکس بروکر معمول طور به

 .گویند می

 

 آیا استفاده از لوریج در فارکس اجباری است؟

خواهد علیرغم دقیقی داشته و میشود که تریدر تحلیل خیر. لوریج زمانی استفاده می

ی بزرگی شود. همانطور که پیشتر مطرح شد، ی نسبتا محدود خود، وارد معاملهسرمایه

میزان نوسانات بازار فارکس نسبتا محدود بوده و برای سودآوری بیشتر، استفاده از اهرم 

رم نیست. بلکه تقریبا اجتناب ناپذیر است. اما این به معنای اجباری بودن استفاده از اه

 .تریدر باید به استراتژی معامالتی خود مطمئن بوده و سپس میزان اهرم را انتخاب کند

 

 معایب استفاده از لوریج در فارکس چیست؟

اولین و مهمترین بخش استفاده از لوریج، درک میزان ریسکی است که به همراه استفاده 

ی شما برای ورود به معامالت را افزایش شود. اگرچه بروکر میزان سرمایهاز اهرم ایجاد می

توانید از این سرمایه برای کسب سود استفاده کنید. بنابراین، بروکر دهد، اما فقط میمی

هیچگاه با شما در ضرر همراه نخواهد شد. لوریج در فارکس ضریب سودآوری یا ضرردهی 

ه باشید که هم سود شما را چندین برابر خواهد کرد )بسته به میزان ضریب(. دقت داشت

 .چندین برابر شده و هم ضرر چندین برابر خواهد شد

 

دهد تا هزاران برابر سود کنید، اما میزان ضرری که شما اگرچه بروکر به شما اجازه می

ی موجودی حساب معامالتی شما است. بنابراین، توانید متحمل شوید، فقط به اندازهمی

بینی شما حرکت کند،  درصد در جهت پیش 0.01بازار استفاده کنید و  100اگر از اهرم 
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دالر افزایش  200دالر شما به  100موجودی شما یک برابر افزایش خواهد یافت )مثال 

در جهت عکس تحلیل شما حرکت کند، موجودی شما  0.01یابد(. اما اگر بازار فقط می

 .صفر شده و معامالت بسته خواهد شد

 

 کس چقدر است؟بیشترین میزان لوریج در فار

کنید خواهد داشت. میزان و حداکثر لوریج در فارکس بستگی به بروکری که انتخاب می

برابر بوده، اما  400برای مثال، بیشینه اهرم قابل استفاده در بسیاری از بروکرها تا نهایتا 

برابر نیز افزایش دهند. از آنجاییکه  3،000بروکرهای دیگر ممکن است این اهرم را تا 

شود، بسیاری از اال رفتن میزان لوریج در فارکس مستقیما باعث افزایش ریسک میب

ی افزایش اهرم را ها(، به بروکرهای تحت نظر خود اجازهنهادهای نظارتی )رگوالتوری

 .دهندنمی

های آفشور هستند، برروی ی مقابل، اکثر بروکرهایی که تحت نظر رگوالتوریدر نقطه

برابر )مثال روبو فارکس(  2،000تواند آن را تا نکرده و کاربر میمیزان اهرم سختگیری 

افزایش دهد. دقت داشته باشید که حداکثر لوریج  (آلپاری برابر )مثال 3،000یا حتی 

زان، عموما برای جفت ارزها است. های مختلف فارکس متفاوت بوده و این میبرای دارایی

های دیگر )خصوصا برای سهام و رمزارزها(، حداکثر اهرم قابل استفاده بسیار در دارایی

 .کمتر است

 

 نحوه استفاده از لوریج در متاتریدر

بمحض اینکه پول خود را واریز کردید، می توانید معامله کردن را شروع کنید. کارگزار 

ه برای هر موقعیت معامله شده )بر حسب الت( چه مقدار همچنین تعیین می کند ک
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 الزم معامله ٪1است )یا  100مارجین نیاز است. به عنوان مثال، فرض کنید لوریج مجاز 

 فقط حالیکه در بگیرید، دالر 100،000 ارزش به ای معامله خواهید می شما و( است

 .ر حساب خود داریدد دالر 5000

دالر به عنوان سپرده کنار می گذارد و به شما  1000شما مشکلی نیست زیرا کارگزار 

بگیرید. قطعا هرگونه سود، به مانده پول نقد موجود در  "قرض"اجازه می دهد مابقی را 

حساب شما اضافه یا در صورت ضرر از آن کسر می شود. حداقل مارجین مورد نیاز برای 

نتخاب می کنید نیز تاثیر مستقیم هر الت در هر کارگزاری متفاوت است. لوریجی که شما ا

 .در مارجین مورد نیاز دارد

 هر ازای به که معناست بدان این. داشت نیاز مارجین  ٪1در مثال باال ، کارگزار به 

 می طلب معامله هر برای سپرده عنوان به دالر 1000 کارگزار ،معامله دالر 100،000

بخرید.   USD / JPY (100،000الت استاندارد ) 1خواهید  می شما کنید فرض. کند

دالر به عنوان مارجین در  1000داشته باشد ، باید  100اگر حساب شما لوریج )اهرم( 

 .دالر هزینه نیست، بلکه سپرده است 1،000نظر بگیرید. توجه داشته باشید که 

ند. دلیل این که کارگزار از بنابراین وقتی معامله خود را ببندید آن را به شما پس می ده

وجود دارد  ریسک ، اینت که تا زمانی که معامله باز استشما سپرده می خواهد این اس

که در طول باز بودن این معامله شما ضرر کنید! کارگزار این سپرده را برای جبران ضرر 

 .احتمالی شما نگه می دارد

تنها معامله بازی است که در حساب خود  USD / JPY با فرض اینکه این معامله ی

 و باشد موجود شما حساب در دالر 1000 باید است باز معامله این که زمانی تا دارید، 

ریزش کند و ضررهای معامالتی شما  USD / JPY اگر. ندارید را آن برداشت اجازه

معامله ، سیستم کارگزاری دالر سقوط کند 1000ب شما به زیر باعث شود موجودی حسا
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دالر برسد می بندد تا از  1000شما را به طور خودکار قبل از اینکه ضررهای شما به 

 .ضررهای بیشتر جلوگیری شود

این یک سازوکار ایمن برای جلوگیری از منفی شدن مانده حساب شما است. درک صحیح 

هیم نحوه معامله کردن با مارجین بسیار مهم بوده و بعداً در بخش کاملی به آن خوا

 !پرداخت. اگر نمی خواهید حساب شما نابود شود، توصیه اکید به خواندن آن بخش داریم

 

 چگونه سود و زیان را محاسبه می کنیم؟

، بهتر است با نحوه محاسبه ارزش پیپ و لوریج را محاسبه کنیدحال که می دانید چگونه 

 .سود یا زیان آشنا شوید

 پیپ هر ارزش × نوسان پیپ تعداد با است برابر شما زیان یا سود کلی، طور به

  

 .بیایید دالر آمریکا بخریم و فرانک سوئیس بفروشیم

ه در از آنجا ک 1.4530/  1.4525نرخ مظنه ای که به شما ارایه می شود عبارتست از:  .1

کنید. این  کار می 4530، روی قیمت پیشنهادی فروشحال خرید دالر آمریکا هستید

 .فروشدنرخ نرخی است که بروکر به شما می 

 .خرید می کنید 1.4530واحد( را در  100،000الت استاندارد ) 1خالصه شما  .2

می رسد و شما تصمیم می گیرید معامله خود را  1.4550، قیمت به چند ساعت بعد .3

 .ببندید

در ابتدا برای باز  . از آنجا که 1.4555/  4550 برابر است با USD / CHF نرخ جدید .4

داده اید اکنون برای بستن معامالت باید بفروشید. بنابراین  ، خرید انجامکردن معامالت
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است استفاده کنید. نرخی که بروکر برای فروش  1.4550که نرخ  "BID" باید از قیمت

 .به شما می دهد

 .پیپ است 20یا  0.0020،  1.4550و  1.4530تفاوت بین  .5

 .دالر 6.87ارزش هر پیپ را طبق فرمول درس قبل محاسبه کردیم و برابراست با  .6

 :، اکنون داریمبا استفاده از فرمول باال .7

20 × 6.87 = $137.40 

 .دالر است 137.40سود شما از این معامله 

 

 Bid / Ask  های اسپرد و نرخ

 کاربرد الت در متاتریدر

قبال توضیح دادیم و با توجه به اهمیت مطلب یک بار دیگر یاد آوری می کنیم. اسپرد 

بروکرهای فارکس از معامالت  فروش است. این همان کمیسیوناختالف قیمت خرید یا 

 می استفاده ASK قیمت از ،خرید می را ارز جفت یک که هنگامی ت.شماس

اینها را دقیق در  .کرد خواهید استفاده BID قیمت از ،فروش هنگام و ید.کن

 .ذهنتان داشته باشید چون برای محاسبه حد سود و حد ضرر بسیار مهم هستند
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