
 

 

 !!! دقیقه 7آموزش اصطالحات فارکس به زبان ساده رایگان در 

 

 
۲۵  

شود تا پیچیده به نظر برسد. بازار ی آن باعث میای نیست و تنها نداشتن اطالعات کافی دربارهدنیای اقتصاد، دنیای پیچیده
باشد و با یادگیری زبان مخصوص آن، به راحتی از دنیای اقتصادی، از این قاعده مستثنی نمیفارکس نیز به عنوان بخشی 

 . توانید در این بازار فعالیت مفید و سودمند داشته باشید برای شروع کار نیاز است با اصطالحات فارکس آشنا شویدمی

 آنچه در این مطلب خواهید خواند

  .1هآشنایی با مفاهیم و اصطالحات فارکس به زبان ساد 

o  .1.1جفت ارزهای فارکسrCurrency pai 

o  .1.2بروکرrBroke  

o  .1.3نرخ ارز مبادلهeExchange rat  

o  .1.4ارز پایهyBase currenc 

o  .1.5ارز ثانویهyQuote currenc  

o  .1.6پوزیشنnpositio  

o  .1.7خرید ارز)Long position (buy  

o  .1.8فروش ارز یا)Short position (sell  

o  .1.9قیمت درخواستیeAsk pric  

o  .1.10اسپردdSprea  

o  .1.11استهالک و یا کاهش ارزش ارزnDepreciation/devaluatio  

https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#ashnayy-ba-mfahym-w-astlahat-farks-bh-zban-sadh
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#jft-arzhay-farksCurrency-pair
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#brwkr-Broker
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#nrkh-arz-mbadlh-Exchange-rate
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#arz-payhBase-currency
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#arz-thanwyh-Quote-currency
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#pwzyshn-position
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#khryd-arz-Long-position-buy
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#frwsh-arz-ya-Short-position-sell
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#qymt-drkhwasty-Ask-price
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#asprd-Spread
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#asthlak-w-ya-kahsh-arzsh-arz-Depreciationdevaluation
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/


 

 

o tLo .1.12 
o gGappin .1.13 
o  .1.14اهرمeLeverag  

o nMargi .1.15 
o NCALL MARGI .1.16 
o sPip .1.17 
o  .1.18مدیریت ریسکtRisk managemen  

o  .1.19توقف ضررsStop los  

o  .1.20دریافت سودtTake profi  

o  .1.21سود و ضررsProfit/Los  

o  .1.22سوآپpswa  

o  .1.23اکسچنج ریتEEXCHANGE RAT  

o  .1.24بازار گاویTBULL MARKE  

o  .1.25بازار خرسیTBEAR MARKE  

  .2ساصطالحات سفارش گذاری در فارک 

o  .2.1سفارشاتCOC  

o PLOO .2.2 
o EBROKERAGE FE .2.3 
o ESETTLEMENT PRIC .2.4 

  .3انام مستعار جفت ارزه 

o RBEFIB .3.1 
o RGOPHE .3.2 
o ECABL .3.3 
o ELOONI .3.4 
o EAUSSI .3.5 
o ESWISSI .3.6 
o IKIW .3.7 
o  PDF .3.8ساصطالحات فارک 

  .4سواالت متداول:  

اگر به فعالیت در بازار فارکس عالقه دارید اما با مفاهیم اولیه فارکس آشنایی کامل ندارید، اولین قدم برای شما یادگیری 

 .اصطالحات بازار فارکس است در این مقاله تالش شده لغات و اصطالحات فاندامنتال فارکس آموزش داده شود

 هاصطالحات فارکس به زبان سادآشنایی با مفاهیم و 

اند. این اصطالحات رایج مفاهیم اولیه ها انتخاب شدهدر زیر مفاهیم و اصطالحات فارکس با توجه به میزان اهمیت و استفاده آن

 .تر عمل کنیدایکنند تا در معامالت اقتصادی هوشیارتر و حرفهفارکس به شما کمک می

https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#Lot
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#Gapping
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#ahrm-Leverage
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#Margin
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#CALL-MARGIN
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#Pips
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#mdyryt-rysk-Risk-management
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#twqf-drr-Stop-loss
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#dryaft-swd-Take-profit
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#swd-w-drr-ProfitLoss
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#swap-swap
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#akschnj-ryt-EXCHANGE-RATE
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#bazar-gawy-BULL-MARKET
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#bazar-khrsy-BEAR-MARKET
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#astlahat-sfarsh-gdhary-dr-farks
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#sfarshat-OCC
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#LOOP
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#BROKERAGE-FEE
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#SETTLEMENT-PRICE
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#nam-mstar-jft-arzha
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#FIBBER
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#GOPHER
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#CABLE
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#LOONIE
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#AUSSIE
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#SWISSIE
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#KIWI
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#PDF-astlahat-farks
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/#swalat-mtdawl


 

 

 

 جفت ارزهای فارکسCurrency pair 

شود؛ در واقع یکی از لغات و اصطالحات فارکس که بسیار متداول است در بازار فارکس، این جفت ارزها هستند که معامله می
دهند. جفت ارزها، در حقیقت دو ارز متفاوت شود که با هم نرخ ارز را تشکیل میشود و ارز دیگر فروخته مییک ارز خریداری می

دهند تا قیمت یک ها این امکان را میباشد. جفت ارزها یکسان میشوند، ارزش آنهم معامله می باشند که وقتی بااز یکدیگر می

 .ارز را با ارز دیگر مقایسه کنید

 بروکر Broker 

یکی از متداول ترین اصطالحات فاندامنتال فارکس است،با وجود این که در بازار معامالت اقتصادی فارکس، خریداران و 
مکان را دارند تا هزاران مایل از یکدیگر فاصله داشته باشند، اما برای یافتن یکدیگر، باید یک ساختاری ایجاد فروشندگان این ا
ها مطابقت داشته باشد و دقیقا در همین مرحله، بروکرها حائز اهمیت هستند. خریداران و فروشندگان برای شود که با نیاز آن

کنند. کارگزار فارکس به عنوان یک رابط بین فرد و اران محلی یا بروکرها مراجعه میخرید و فروش ارز در بازار فارکس به کارگز
ها شما را به توانید به یک بروکر مراجعه کنید و آنتر، برای یافتن یک خریدار یا فروشنده ارز، میکند. به طور سادهبازار عمل می

 .کنندیک فروشنده یا خریدار وصل می
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 نرخ ارز مبادله Exchange rate 

 .نرخ ارز یکی از اصطالحات بازار فارکس است که این امکان را دارد تا با نرخ ارز کشوری دیگر معامله شود

 ارز پایهBase currency 

ند؛ به طوری که ممکن است بر نرخ سایر ارزها زآید و حرف اول را میترین مفاهیم فارکس در بازار به حساب میارز پایه از مهم

 .آیدگران اقتصادی بازار فارکس بسیار مهم به شمار مینیز تاثیر بگذارد و برای تحلیل

 ارز ثانویه Quote currency 

رز آیدو از اصطالحات فارکس می باشد. این ارز همان طور که گفته شد ادومین ارز در میان جفت ارزهای فارکس به حساب می
 .باشددوم است که تعیین میزان آن برای خرید ارز پایه الزم می

 پوزیشن position 

باشد و در اینجا به معنی وضعیت و موقعیت نیست، بلکه به معنای انجام پوزیشن از اصالحات رایج و مفاهیم اولیه فارکس می

 .باشدمعامالت در فارکس می
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 فیلتر مووینگ اوریج 100تا 0 

 

 

 خرید ارز Long position (buy) 

یکی از مفاهیم و اصطالحات فارکس به زبان ساده این مورد است؛ بدین معنا که فرد یک دارایی و یک ارز را در این بازار 

 .کند، به امید این که در آینده ارزش آن در بازار افزایش یابد و در واقع موقعیت ارز در جدول باالتر رودخریداری می

 فروش ارز یا Short position (sell) 

فروشند، به اصطالح به آن پوزیشن کوتاه اصطالحات فاندامنتال فارکس است،وقتی که افراد در دنیای فارکس ارز خود را می از
آید. این اصالح و اصطالح قبلی از تر میفروشد زیرا گمان دارد در آینده ارزش آن در جدول پایینگویند که فرد ارز خود را میمی

 .شندبااصطالحات رایج فارکس می

 قیمت درخواستی Ask price 

باشد. قیمت درخواستی نقطه مقابل قیمت پیشنهادی است، در واقع در اینجا قیمت یک دارایی در بازار فارکس برای خرید می
با خواهید ارز را کنید و از خریداران بالقوه میشما ماجرا برعکس است، چرا که شما یک قیمت را برای دارایی و ارز خود تعیین می
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دهند و قیمت پیشنهادی را خریداران هم قیمت درخواستی شما خریداری کنند؛ به عبارت دیگر، این قیمت را فروشندگان ارائه می

 .دهندارائه می

 اسپرد Spread 

باشد که به تفاوت قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی یعنی قیمت خرید و قیمت اسپرد یکی از اصطالحات بازار فارکس می
باشد چرا که این سود بر سود بالقوه کسب گر میدارایی اشاره دارد. یافتن بهترین اسپرد برای تجارت در اولویت هر معاملهفروش 

باشد زیرا کارگزاران فارکس بسیار متعدد هستند. ترین بازده در فارکس سخت میگذارد. با این وجود، پیدا کردن کمشده تأثیر می

 .کندترین اسپرد را دشوار میدهند و ایجاد پاییناسپردهای مختلفی را ارائه میها به همین ترتیب، همه آن

 

 استهالک و یا کاهش ارزش ارز Depreciation/devaluation 

 .باشدبه معنای کاهش ارزش نرخ ارز در میان مفاهیم و اصطالحات فارکس می

 Lot 

واحد ارز پایه  100000شود. هر الت استاندارد برابر با در اصطالحات بازار فارکس الت همان چیزی است که معامله می
باشد. اگر برای مثال، شما قصد معامله با دالر کشور ایاالت متحده را داشته باشید، این نرخ فارکس که پیشتر توضیح داده شد می

گران ایجاد شود که شود تا این اطمینان در معاملهکننده بازار تعیین میرافی یا تنظیمباشد. ارزش الت توسط صمی 100000



 

 

کنند. در مجموعه آموزش کامل اصطالحات فارکس به زبان ساده، الت را به همه افراد با توجه به میزان نرخ معینی معامله می
گران امکان مدیریت بیشتری در و الت نانو تا به معامله کنیم: الت استاندارد، الت مینی، الت میکروچهار اندازه تقسیم می

 .ها داده شودهنگام مواجهه با آن

 Gapping 

تر از قیمت روز قبل بدون داشتن فعالیت تجاری در بین ای باالتر یا پاییندر گپینگ، قیمت افتتاحیه یک روز، به طور قابل توجه
تواند با اهیم فارکس بدان معنا است که یک درخواست محدود یا متوقف شده میباشد. در واقع، این مفهوم از مفاین دو قیمت می

 .بینی ارائه شودقیمتی متفاوت از قیمت دلخواه و قابل پیش
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 اهرم Leverage 

گر در دنیای فارکس گذار و معاملهباشد؛ بدین معنا یک فرد سرمایهاهرم یکی از مفاهیم و اصطالحات فارکس به زبان ساده می
ها نه تنها در بازار ی خود در بازار استفاده کند. این اهرمها برای افزایش قدرت معامله و مدیریت سرمایهتواند از این اهرممی

ای برای جلوگیری از توانند با ارائه آن، سود کنند و وسیلهزارهای اقتصادی نیز کاربرد دارند و افراد میفارکس بلکه در سایر با
های زیادی استفاده کنند تا خود آید. بروکرها یا کارگزاران مالی تمایل دارند تا افراد از اهرامرکود در بازار معامالت به شمار می

 ( را مطالعه نمایید (Leverage) اهرم شنایی بیشترمی توانید مقالهبروکرها سود بیشتری ببرند.) برای آ
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 Margin 

و سپرده الزم برای ایجاد یک پوزیشن باز در بازار  یه برای فارکسحداقل سرما باشد که بهار فارکس مییکی از اصطالحات باز
شود. مارجین به سادگی بخشی از اشاره دارد. مارجین همان میزان پولی است که در یک معامله واحد در بازار به کار برده می

نگه دارد تا بتوانید ضررهای  کند تا تجارت شما را بازوجوه شماست که کارگزار فارکس آن را از مانده حساب شما جدا می

 .محتمل را مدیریت کنید

 CALL MARGIN 

تمام شدن و از بین رفتن دارایی شما در بروکر به دلیل عدم رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در حین معامالت را در اصطالحات 
فارکس کال مارجین می گویند، به طور واضح تر اگر بخواهیمک توضیح دهیم وقتی شما معامله ای باز می کنید میزانی سرمایه 

وارد زیان شود و حد زیان برای آن تعریف نشده باشد یا حد زیان آن به اندازه کل سرمایه شما درگیر آن کرده اید اگر معامله شما 
باشد، وقتی قیمت به نقطه ای برسد که زیان شما از میزان کل سرمایه بیشتر شود بروکر دارایی شما را به طور کامل برداشت 

 .میکند و حساب شما کال مارجین می شود

 

 اهرم در فارکس چیست؟

 

 

https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/
https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/


 

 

 Pips 

ترین تفاوت و حرکتی اشاره دارد که یک ترین و کمباشد و به کوچکد در بهره میاین مفهوم از مفاهیم فارکس، مخفف درص
تواند در بازار فارکس ایجاد کند. همچنین این مفهوم تغییر نرخ ارز برای یک جفت ارز را نیز مورد سنجش قرار نرخ ارز می

های مبتنی بر ین ژاپن که فقط با دو رقم اعشار عدد چهارم و نهایی بعد از رقم اعشار است )به استثنای جفت ارز Pip .دهدمی
 .شودای است که با آن سود و زیان بازار کمی میشوند(. پیپ وسیلهنمایش داده می

 مدیریت ریسک Risk management 

ریسک نیز رو هستند. مدیریت های متفاوتی روبهدنیای اقتصاد، دنیای با ثباتی نیست و همواره افراد فعال در این عرصه با ریسک
های مناسب ریسک مالی یکی از مفاهیم و اصطالحات فارکس است؛ بدین معنا که فرد باید بتواند با اتخاذ استراتژی و برنامه

های مناسب و تسلط بر بازار، کند، باید سعی کند با اتخاذ استراتژیخود را کاهش دهد. برای مثال، در زمانی که احساس ضرر می
 .خود به حداقل ممکن برساند و دستور توقف ضرر را صادر کند زیان را برای سرمایه

 

 توقف ضرر Stop loss 

دهد تا یک شترین ارتباط را دارد. این مورد به شما اجازه میاین مورد از اصطالحات بازار فارکس با اصطالح مدیریت ریسک بی
شود که پوزیشن باز را پس از رسیدن به یک قیمت معین از پیش تعیین شده ببندید. این مفهوم از مفاهیم فارکس وقتی مهم می



 

 

ها با توقف ضرر از موقعیتی، آن گذاران و فعاالن بازار ضرر به بار بیاورد؛ در چنینقیمت ارز رو به کاهش باشد و برای سرمایه

 .کنندکاهش ارزش سرمایه خود جلوگیری می

 دریافت سود Take profit 

این دستور نیز مانند دستور قبلی یکی از مفاهیم و اصطالحات بازار فارکس است که با مدیریت ریسک ارتباط دارد. در اینجا شما 
 .شودی که نرخ ارز به آن رقم رسید، پوزیشن شما بسته میگیرید و وقتیک سود از پیش تعیین شده را در نظر می

  سود و ضرر Profit/Loss 

آید که حاصل باشد و یکی از اصطالحات رایج فاکس نیز به شمار میعایدی حاصل از معامالت انجام شده در بازار می

.باشدهای تجاری و معامالت فرد میموقعیت

 

 سوآپ swap 

است تا مقدار معینی  مبادله ارز خارجی ف در هنگامباشد و به معنی توافقی بین دو طرسوآپ یکی از اصطالحات رایج فارکس می
نامه که بین دو طرف است، پرداخت اصل مبلغ و معادل با پول را خود را در ارزهای مختلف مبادله کنند. در واقع، در این توافق

می توانید به  سواپ در فارکس باشد.) جهت آشنایی بیشتر با مفهومیک ارز، برابر با پرداخت و سود آن با ارز دیگری میسود با 

 ( مقاله مرتبط مراجعه نمایید
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 اکسچنج ریت EXCHANGE RATE 

وقتی شما ارزی را معامله می کنید در واقع یک ارز را می فروشید و ارز دیگر را می خرید، حال این اصطالح فارکس یعنی به 

 .می یابدازای تعویض ارز اول با ارز دوم چه میزان از ارز دوم به شما اختصاص 

دالر  1.189است یعنی شما به ازای تعویض یک پوند با دالر  GBPUSD 1.189 مثال : نرخ برابری پوند به دالر با نماد
 .دریافت خواهید کرد

 بازار گاوی BULL MARKET 

 .بازار گاوی به بازار صعودی گفته می شود، علت آن نیز این است که حرکات صعودی قیمت مانند شاخ زدن گاو است

 بازار خرسی BEAR MARKET 

 .بازار خرسی همانند بازار گاوی به خاطر شباهت حرکت خرس در زمان حمله با بازار نزولی به بازار گفته شده است

 

 سواپ در فارکس 100تا  0 |سواپ در فارکس چیست 

 

  

 ساصطالحات سفارش گذاری در فارک

 سفارشات OCC 

یکی از اصطالحات مهم در فارکس و سفارش گیری است، یعنی وقتی یکی از سفارشات جاری و فعال شد الباقی آنها حذف 

 .شوند

 LOOP 

وقتی بازار ما بین محدوده مقاومت و حمایت اسیر شده است، معموال معامله گران یک سفارش خرید در حمایت و یک سفارش 
زمانی که از رنج بیرون آمد معامله گر نیز همراه بازار باشد، به این عمل در اصطالحات  فروش در مقاومت ست می کنند، تا بازار

 .گفته می شود LOOP سفارش گذاری بازار فارکس

 BROKERAGE FEE 

 .کارمزدی که بروکر در ازای معامالت انجام شده دریافت می کند را به اصالح فی بروکر می گویند
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 SETTLEMENT PRICE 

 .ه در روز گذشته معامله شده استآخرین قیمتی ک

 انام مستعار جفت ارزه

اصطالحات کف بازاری مانند هر بازار دیگری در فارکس هم وجود دارد، اینجا جفت ارز ها به اختصار با اسامی دیگری شناخته 

 :می شوند که اسامی تک به تک جفت ارزهای اصلی بازار را برای شما در زیر آورده ایم

 FIBBER 

EURUSD یورو به دالر 

 GOPHER 

USDJPY دالر به ین ژاپن 

 CABLE 

GBPUSD پوند به دالر 

 LOONIE 

USDCAD )دالر به دالر کانادا )معروف به کانادایی 

 AUSSIE 

AUDUSD دالر استرالیا به دالر کانادا 

 SWISSIE 

USDCHF دالر به فرانک سویس 

 KIWI 

NZDUSD دالر به دالر نیوزلند 

  

  



 

 

PDF ساصطالحات فارک 

 :مقاله اصطالحات فارکس را به راحتی دانلود کنید و ذخیره داشته باشید pdf دوست خوب می توانید از طریق لینک زیر

 pdf مقاله اصطالحات فارکس

 : سواالت متداول

 ؟چیست  Currency pairجفت ارزهای فارکس

شود که با شود و ارز دیگر فروخته میشود؛ در واقع یک ارز خریداری میدر بازار فارکس، این جفت ارزها هستند که معامله می
شوند، ارزش باشند که وقتی با هم معامله میدهند. جفت ارزها، در حقیقت دو ارز متفاوت از یکدیگر میهم نرخ ارز را تشکیل می

 .دهند تا قیمت یک ارز را با ارز دیگر مقایسه کنیدها این امکان را میارز باشد. جفتها یکسان میآن

 ؟کیست  Broker بروکر

بروکرها حائز اهمیت هستند. خریداران و فروشندگان برای خرید و فروش ارز در بازار فارکس به کارگزاران محلی یا بروکرها 
تر، برای یافتن یک خریدار یا کند. به طور سادهرد و بازار عمل میکنند. کارگزار فارکس به عنوان یک رابط بین فمراجعه می

 .کنندها شما را به یک فروشنده یا خریدار وصل میتوانید به یک بروکر مراجعه کنید و آنفروشنده ارز، می

 ؟چیست  Exchange rate نرخ ارز مبادله

 .رد تا با نرخ ارز کشوری دیگر معامله شودنرخ ارز یکی از اصطالحات بازار فارکس است که این امکان را دا
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