
 

 

 حداقل سرمایه برای فارکس چقدر است ؟

 

 
باشد که با یکدیگر گذاری منطقی در آن از جمله اهداف اصلی ما در این نوشتار میحداقل سرمایه برای فارکس و میزان سرمایه
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  .8سخن پایانی از حداقل سرمایه برای فارکس 

جمله قبل از هر چیزی الزم است بدانید که فارکس یکی از بازارهای شناخته شده جهانی است که در میان تمام مردم دنیا، من
 .است و آموزش چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم بسیار مهم است ها محبوبیت بسیاری کسب نمودهایرانی

توان برای این بازار در نظر داشت، عملکرد آن بر اساس ارز است که قیمت ارز نیز در ایران های عالی که مییکی از قابلیت

 .آشنا شوید اصطالحات فارکس شود.بنابراین به شما پیشنهاد می شود در گام اول باگاه کم نمیهیچ

به همین دلیل است که این روزها فارکس سرو صدای زیادی به پا کرده و فعاالن بسیاری دارد. حال سؤاالتی که ذهن بیشتر 
افراد را به خود مشغول نموده این است که حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است؟چگونه در فارکس سرمایه گذاری 

تواند باشد؟ حداقل موجودی برای فارکس چه مقدار باشد ه این بازار چه مقدار میکنیم؟ میزان سرمایه منطقی ما برای ورود ب
 بهتر است؟

های شما عزیزان که در این مقاله به تک به تک تواند سودمند باشد یا خیر؟ و تمامی پرسشآیا سرمایه گذاری در فارکس می
 .باشید آنان پاسخ خواهیم داد، بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه
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 حداقل سرمایه برای فارکس

سرمایه برای فارکس وجود ندارد.  در پاسخ چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم ؟ الزم است به عرضتان برسانیم که حداقل
اگر بخواهیم این موضوع را از نظر تئوری توضیح دهیم، الزم است بدانید که حداقل سرمایه برای این بازار معنای خاصی ندارد و 

ای گونه نیست و سقف مشخصی بردالر نیز میتوانید فعالیت داشته باشید در صورتی که بازار بورس این ۱۰شما شروع فارکس با 

 .خود تعیین نموده است

دالر به فروش برساند  10باشد و اگر کسی حضور داشته باشد که سهم خود را یک بنابراین هیچ محدودیتی در خرید نمی
 .توانید آن را خریداری کنیدمی

ر پایین امکان پذیر های بسیاهرچند این نکته را نیز در نظر داشته باشید که از لحاظ منطقی معموال فعالیت در فارکس با قیمت

سواپ در  نخواهد بود. زیرا به جز خرید سهم خود باید کمیسیون ها و اسپرد و همچنین سواپ )جهت آشنایی بیشتر با مفهوم
شود، بهتر است که با سرمایه توصیه میمی توانید مطلب مرتبط را مطالعه نمایید ( را نیز پرداخت نمایید به همین خاطر  فارکس

 .بسیار کم وارد فارکس نشوید

 

 رس چیست؟ شناخت حراج پیوسته و ناپیوسته در بورس چگونه است؟مکانیزم حراج در بو

 

توان ارز را مستقیم در ایران واریز نمود به صرافی نیاز خواهد شد که آن نیز کارمزدی ها به دلیل اینکه نمیعالوه بر تمام این
 .کنددریافت می

به همین جهت حداقل سرمایه برای بازار جهانی فارکس نباید کم باشد تا بتوانید ارز ایران را به ارز دالر تبدیل نمایید. در غیر این 

 .ها نیز مبالغی را بپردازیدصورت سودی دست شما را نخواهد گرفت و در عوض باید به صرافی

توانید حداقل سرمایه برای بازار فارکس را داشته باشید اما قبل از آن میتوان نتیجه گرفت که بله شما با تمام این توضیحات می

 .بهتر است با مفهوم الت در فارکس آشنا شوید

باشد و برای انجام های روی میز پوکر میالت همانند یک نوع مبدل در بورس فاکس است که چیزی شبیه سکه و کوین

 .مایه برای این بازار به وسیله الت مشخص گشته و میزان واحد متفاوتی نیز داردگیرد. حداقل سرمعامالت مورد استفاده قرار می
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 آشنایی با مفهوم الت در بازار جهانی فارکس

برای درک بهتر مفهوم الت در فارکس و تاثیر آن در حداقل سرمایه برای فارکس شما یک کیسه شن را در نظر بگیرید. برای 

 .های کوچک و بزرگ قابل خریداری هستندها در کیسهاشت و این شنخرید شن قطعا به کیسه نیاز خواهید د

روید، این کار با به کارگیری ی ارزهای جهانی میالت نیز در بورس فارکس حکم همان کیسه را دارد. زمانی که به سراغ معامله

ر بازار به چه میزان سرمایه احتیاج کند که دپذیرد. الت در فارکس تعیین میصورت می Forex های موجود در بازاراندازه الت

 .خواهید داشت و از این میزان نیز چه مقدار سود فارکس خواهید به دست آورد

 انواع الت در بازار فارکس

 :شوند که شامل موارد زیر هستندبه چهار دسته تقسیم می Forex ها در سطح جهانی بازارالت

 الت استاندارد 

هزار واحد ارزی ارزش و قیمت دارد و به اندازه ده دالر نیز در هر پیپ تغییر 100رس به اندازه الت استاندارد در این بازار بو

های تجاری در معامالت ارزی خود از باشد. معموال شرکتهزار دالر می 25کند. سرمایه گذاری در فارکس با الت استاندارد می
 .کنندآن استفاده می



 

 

 مینی الت 

هزار واحد مالی ارزش  10نماید. مینی الت در فارکس به اندازه ن الت تاثیرات بسزایی ایجاد میجهت سرمایه گذاری فارکس ای

گردد. مینی هزار دالر است. عالوه بر آن میزان مبدل هر پیپ نیز یک دالر محسوب می 10دارد و حداقل سرمایه برای فارکس 

 .کاران بوده استالت تاکنون قابل توجه تریدرها به خصوص تازه

 

 نانو الت 

گیرد. نانو الت در جهت معامله در این الت شما نه به سرمایه باالیی نیاز دارید و نه سود بازار فارکس خاصی دست شما را می

 .پردازیماستفاده قرار نگرفته است به همین خاطر خیلی به آن نمیفارکس تاکنون چندان مورد 

 میکرو الت 

توانید دالر داشته باشید به راحتی می100شود. اگر سرمایه ترین وارد تجاری و عملی شناخته میمیکرو الت به عنوان کوچک
 .گیردسنت مورد محاسبه قرار می 10وارد این الت شوید. هر پیپ تغییر در آن نیز به اندازه 

 

 اهرم در فارکس چیست؟
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 شود؟چه میزان سرمایه در بازار فارکس توصیه می

ای استفاده کنید. های بالقوهتوانید از قابلیترت میدالر در نظر بگیرید. در این صو 500حداقل سرمایه برای ورود به فارکس را 
 500اگر تازه کار هستید و قصد دارید که در بازار فارکس سرمایه گذاری نمایید، حداقل موجودی برای فارکس بهتر است که با 

 .دالر آغاز گردد

نماید. این نکته را در نظر داشته باشید که هر مبلغی را که برای این کار در نظر دارید، ریسک معامله را تا یک درصد محدود می

 .سرمایه اولیه در نظر گرفته شده بر میزان درآمد شما تاثیرگذار خواهد بود

درامد از فارکس چقدر است ؟ اگر شما نیز جزء افرادی هستید که قصد دارید از طریق بازار معامالت فارکس کسب درآمد داشته 
خود بسپارید که سرمایه بیشتر برابر است باسود فارکس بیشتر. اگر با سرمایه کمی وارد این باشید، همیشه این نکته را در ذهن 

ترین زمان ناامید گشته و وقت و انرژی خود را نیز بیهوده تلف کنید بنابراین در پاسخ معامالت شوید، ممکن است که در کوتاه
 .آمد بیشتر می باشددرامد فارکس چقدر است باید گفت سرمایه گذاری بیشتر مساوی در

نماییم در این رابطه با حداقل سرمایه برای فارکس بهتر است با مبالغ باال شروع گردد و اگر دچار تردید هستید پیشنهاد می

 .کارشناسان بورس شکار روند در ارتباط باشید تا آموزشات الزم را در اختیارتان قرار دهند

 



 

 

 فارکس کاهش دهیم؟توانیم ریسک سرمایه گذاری را در چگونه می

های مناسبی نیز در این معامالت در نظر داشته باشید تا سود بازار فارکس اید، بهتر است که استراتژیزمانی که وارد فارکس شده

کمک بگیرید. به این منظور که وجوه خود را به چندین  حساب پم توانید برای کاهش ریسک ازباالیی به دست آورید. شما می
 .مدیر که در این زمینه تخصص دارند، ببخشید

توانند کار تری میهای درستاگر یکی از مدیران در انجام معامالت با ضرر و زیان روبرو گردید، باقی افراد با عملکرد و استراتژی

 .آورد که از چند فرد کاردان کمک بگیریدرا پیش ببرند. امکانات موجود در سبد پم این قابلیت را برای شما فراهم می

 وفقیت در معامالت فارکسچند راهکار هوشمندانه برای م

ای دست پیدا کنید، ابتدا باید اید، به نتیجهبرای اینکه با سرمایه گذاری فارکس و حداقل موجودی برای فارکس که در نظر گرفته
دالر نیز داشته باشید تنها  ۱۰اهداف خود را مشخص سازید همانطور که در باالتر نیز اشاره شد شما می توانید شروع فارکس با 

 .باید استراتژی خرید خود را مشخص نمایید

 

 تاریخچه انواع سکه طال در ایران

 

دهید؟ اید و معامالت خود را در راستای رسیدن به چه اهدافی انجام میبرای چه موضوعی در این بازار حضور پیدا کرده مثال

 .ای در میزان موفقیت شما باشدتواند انگیزهمشخص نمودن اهداف می
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مطالعه و یادگیری مداوم را در این مسیر فراموش نکنید که فارکس به عنوان بازار بزرگ جهانی مدام در حال تغییر و تحول 

 .های اقتصادی آن آگاهی داشته باشید باز هم کم استباشد. یعنی هرچه شما از سیاسی، تغییرات و نوسانمی

 .روی مطالعات خود کار کنید و حداقل سرمایه برای فارکس را نیز با ارقام باال آغاز نماییدبنابراین بر 

 حداقل سرمایه برای فارکس بر اساس مینی الت چقدر است؟

دالر قصد دارید در واحد مینی الت سرمایه گذاری فارکس کنید، در این صورت حداقل سرمایه برای  100تصور کنید که با 
اید، در این ها سرمایه گذاری به دست آوردهپیپ را بعد از مدت 100دالر خواهد بود. حال زمانی که  1000 ورود به فارکس

 .دالر سود خواهید رسید 100صورت هر پیپ در مینی الت نیز برابر با یک دالر بوده و در آخر به 

دالر در نظر بگیرید. به نظر شما با این ارقام 5000دالر سرمایه خود را در بازار ارز جهانی فارکس  1000اکنون به جای این 
 به چه میزان سودی دست خواهید یافت؟

دالر در کسب و کار خود سود فارکس کنید. به همین خاطر  500توانید بر اساس مینی الت بله درست حدس زدید، شما می
توانید به سود ت است که حداقل سرمایه برای فارکس اختیاری است، اما هرچه سرمایه گذاری بیشتری داشته باشید، میدرس

 .خوبی هم برسید



 

 

دالر در نظر بگیرید. به نظر شما با این ارقام  5000دالر سرمایه خود را در بازار ارز جهانی فارکس  1000اکنون به جای این 

دالر در کسب و کار  500توانید بر اساس مینی الت خواهید یافت؟ بله درست حدس زدید، شما میبه چه میزان سودی دست 
 .خود سود کنید

به همین خاطر درست است که حداقل سرمایه برای فارکس اختیاری است، اما هرچه سرمایه گذاری بیشتری داشته باشید، 

 .توانید به سود در فارکس خوبی هم برسیدمی

 

 سخن پایانی از حداقل سرمایه برای فارکس

باشد و در این نوشتار آموختیم که حداقل سرمایه برای ورود به فارکس درواقع موضوعی است که در اختیار خود سرمایه گذار می
مبلغ خاصی برای آن در نظر نگرفته شده است. اما در کل بهتر است که حداقل موجودی برای فارکس مطابق با مینی الت 

 .نوسانات کمتری روبرو بوده و قابل اعتمادتر است صورت پذیرد. حوزه مینی الت در فارکس با

مالی در  )Leverage( اهرم توانید بروکرباشد، در حداقل سرمایه برای فارکس مینکته دیگری که قابل عرض است، این می

 .ایدازای چند برابر سرمایه اصلی خود دریافت نمایید. ممنونم که تا پایان این مقاله با ما همراه بوده
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