
 لوریج و مارجین

 

، قصد داریم دو اصطالح لوریج و مارجین فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .مورد بررسی قرار دهیمو تفاوت بین این دو را با هم 

 اهرم یا لوریج چیست؟

ایم، اما از آنجاییکه این مبحث پرداخته عموضو دانیم که در دروس ابتدایی به اینبله، می

بسیار مهم است، احساس کردیم که باید یک بار دیگر درباره آن بحث کنیم و توضیحات 

 .آن را تکمیل کنیم

 با پول زیادی مقدار کنترل توانایی از: عبارتست "لوریج" از درسی کتاب تعریف

 قرض طریق از باقی و خود پول از هیچ( حتی )یا کمی بسیار مقدار از استفاده

 .گرفتن
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دالر از  1000شما  کارگزار دالری، 100000به عنوان مثال، برای کنترل یک پوزیشن 

حساب شما کنار خواهد گذاشت. حال لوریج شما که به صورت نسبت بیان می شود 

 .است 100:1

 .کنترل می کنید دالر 1000 با را دالر100000  اینک شما

دالر افزایش می  101000دالری به  100000فرض کنید ارزش این سرمایه گذاری 

 .ددالر در سود می رو 1000یابد یا عبارتی 

 یا ٪1دالری را خودتان تهیه کنید، بازدهی شما  100000اگر قرار بود کل سرمایه 

 (.اولیه سرمایه دالر 100000/  سود دالر 1000) بود می ناچیز مقداری بعبارتی

 .نیز می گویند 1:1 لوریج چیزی به چنین

نامگذاری اشتباهیست، زیرا اگر قرار باشد کل مقداری  1:1کنم اهرم البته، من فکر می

 ؟تان وسط بگذارید، لوریج آن چه شدخواهید کنترل کنید را خودرا که می

 .دارید 100:1 لوریج بلکه ندارید، 1:1خوشبختانه، شما لوریج 
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، در اینصورت بازدهی شما دالر از پول شما را کنار بگذارد 1000کافیست کارگزار شما 

 (.دالر 1000 اولیه سرمایه/  دالر 1000 سود) عالیست هم خیلی که است 100٪

حاال از شما می خواهیم که یک حساب کتاب سریع انجام دهید. حساب کنید که اگر 

 .دالر ضرر کنید، بازدهی شما چقدر خواهد بود 1000

را محاسبه کرده باشید، که به آن  اگر به همان روشی که ما انجام دادیم شما هم آن

و  1:1درصد بازدهی منفی با استفاده از اهرم 1گویند، جواب شما فرمول صحیح نیز می

 .است 100:1% بازدهی با استفاده از اهرم 100-

لوریج جاده دو "یا  "لوریج شمشیر دو لب است"احتماالً جمله های کلیشه ای همچون 

 .به گوشتان خورده است "طرفه است

 .همانطور که می بینید، این جمله های کلیشه ای دروغ نیستند

  

 چیست؟ مارجین

 .چیست، پرسش خوبیست "مارجین" پس پرسش

 :بیایید به مثال قبلی بازگردیم

دالر از حساب  1000دالری، کارگزار  100000در فارکس، برای کنترل یک پوزیشن 

 نبیان می شود اکنو نسبت شما کنار خواهد گذاشت. لوریج شما که بصورت

 .کنید می کنترل را دالر 100000دالر  1000است. حال شما با  100:1

گویند که باید برای استفاده از لوریج به کارگزار اهدا  "مارجین"دالری  1000به سپرده 

 .کنید
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 کردن باز برای "نیت حسن سپرده" عنوان به که گویند پولی مقدار به مارجین

 .است الزم کارگزار نزد پوزیشن یک

بیان می شود. به  زیشنپو کامل پول مقدار از درصدی مارجین معموالً به صورت

 .درصدی را طلب می کنند 0.25یا  0.5، 1، 2عنوان مثال، بیشتر کارگزاران مارجین 

بر اساس مارجینی که یک کارگزار طلب می کند، شما می توانید حداکثر لوریجی که می 

 .توانید در حساب معامالتی خود مورد استفاده قرار دهید را محاسبه کنید
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 .است 50:1درصدی را طلب می کند، لوریج شما  2اگر کارگزار شما مارجین 

 :ر لوریج های محبوبی که کارگزاران ارائه می دهند ارائه می گردددر زیر سای

 

 

نیز در پلت  "مارجین"، احتماالً سایر اصطالحات مربوط "مارجین مورد نیاز"به غیر از 

 .فرم معامالتی به چشم تان خورده است

راین ما گیج می شوند، بناب« مارجین»بسیاری در مورد معنا و مفهوم این انواع مختلف 

 :کنیم تا بتوانیم هر اصطالح را بصورت شفاف تعریف کنیمهم تمام تالش خود را می

مورد اول آسان است زیرا همین االن در مورد آن صحبت کردیم. به : نیاز مورد مارجین

مقدار پولی که کارگزار برای باز کردن یک پوزیشن از شما طلب می کند نیاز مارجین 

 .گویند. نیاز مارجین بصورت درصد بیان می شود

https://irtrader.net/



این هم یک عبارت دیگر در حساب معامالتی شما است. به مقدار کل  :حساب موجودی

 .که در حساب معامالتی خود دارید، موجودی حساب گویند پولی

مقدار پولی که کارگزار شما برای باز نگه داشتن پوزیشن های  :شده استفاده مارجین

 .کرده است، مارجین استفاده شده گویند "قفل"فعلی شما نزد خود 

که کارگزار  توانید به آن دست بزنید تا زمانیگرچه این پول هنوز مال شما است، اما نمی

بندید آن را به شما پس دهد: چه زمانی که پوزیشن های فعلی خود را به صورت دستی می

 .شودو چه زمانی که یک پوزیشن به طور خودکار توسط کارگزار شما بسته می

به مقدار پولی گویند که در حساب شما برای باز کردن پوزیشن  :استفاده قابل مارجین

 .های جدید موجود است

زمانی این پیام را دریافت می کنید که مقدار پول موجود در حساب شما  :کال ارجینم

نتواند ضرر احتمالی شما را پوشش دهد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که مقدار اکوئیتی 

 .شما به زیر مقدار مارجین استفاده شده شما برود

خواهد که پول بیشتری به حسابتان واریز رخ دهد، کارگزار از شما می کال مارجین اگر

د، برخی یا همه پوزیشن های باز شما توسط کارگزار به قیمت کنید. اگر این کار را نکنی

 .شوندبازار بسته می

 

 که کنید مطالعه را مارجین مورد در ما های درس اید؟ شده مارجینی اصطالحات غرق
 .دهند می توضیح شما برای گام به گام و خوبی به را چیز همه
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