
 مراقب معامله کردن روی مارجین باشید

 

، امروز از خطرات معامله روی مارجین با شما فارکس آموزش در ادامه مجموعه مقاالت

 .آیدخواهیم گفت و اینکه چه باید کنید تا در این حالت ریسک شما پایین تر 

مارجین را می توان همچون یک پیش پرداخت یا وثیقه در نظر گرفت که برای باز کردن 

 .پوزیشن و باز نگه داشتن آن الزم است

معامالت مارجین به شما این امکان و قابلیت را می دهد که بتوانید پوزیشن هایی بگیرید 

 .هستند تر بزرگ که از موجودی حساب شما

، اما می کند نمی ایجاد لوریج خود خودی به مارجین رویاگرچه خریدن و فرختن 

 .توان از آن همچون نوعی اهرم یا لوریج استفاده کرد

دلیل آن این است که اندازه پوزیشنی که می توانید باز کنید معموالً به مقدار پولی که 

 .در حساب خود دارید بستگی دارد
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خود را افزایش  (فروش )و خرید قدرت دمعامله جفت ارزها با مارجین به شما اجازه می ده

 .دهید

 

دالر پول نقد در یک حساب مارجین دارید که  5000معنی آن این است که اگر 

دالر از جفت ارز را معامله  500000 را می دهد، می توانید تا ارزش 100:1 لوریج اجازه

 .بزنیدکنید زیرا فقط باید یک درصد از قیمت خرید را به عنوان وثیقه انتقال 

 .دالر قدرت خرید دارید 500000اینطور به شما بگوییم که شما 

با توجه به قدرت خرید بیشتر، بازدهی سرمایه گذاری شما با مبلغ پول کمتر می تواند 

افزایش یابد. اما مراقب باشید، معامله روی مارجین هم سود شما را می تواند افزایش می 

 .زیان شما را هم و دهد
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 کال مارجین

 .همه معامله گران از مارجین کال این پدیده خوفناک می ترسند

 .خالصه دل و روده آنها را به هم می ریزد. چراکه اصال حس خوبی نیست

 

های مارجین دهد که سپردهافتد که کارگزار به شما اطالع میمارجین کال زمانی اتفاق می

است، زیرا بازار زیادی علیه شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز کارگزاری کاهش یافته 

 .پوزیشنِ باز شما حرکت کرده است

گرچه معامله روی مارجین می تواند سودآور باشد، اما باید کمی وقت گذاشته و پیرامون 

 .ریسک های آن مطالعه کنید

ساز و کار حساب مارجین خود را درک کرده اید  کامل طور به اطمینان حاصل کنید که

 .ر را بخوانیدبین خودتان و کارگزا مارجین نامه توافق و حتما
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 .اگر موردی در توافقنامه برای شما مبهم است، همیشه آن را بپرسید

در صورتی که مارجین قابل دسترسی در حساب شما به کمتر از حد از پیش تعیین شده 

 .برسد، پوزیشن های شما ممکن است به نسبت یا بطور کامل بسته شوند

 مارجین پیام گونه هیچ ها، پوزیشن شدن بسته از قبل است ممکن بیشتر مواقع

 (.مثل کادوی تولد سوپرایز) نکنید دریافت کال

در صورتی که پول موجود در حساب شما کمتر از مارجین مورد نیاز )مارجین قابل 

 .استفاده( باشد، کارگزار شما مقداری از پوزیشن های باز شما یا همه آنها را می بندد

اینگونه از سقوط حساب شما به موجودی منفی حتی در بازارهای بسیار متالطم و 

 .بعمل خواهد آمد پرنوسان جلوگیری

با رصد پیوسته موجودی حساب و نیز محدود کردن ریسک از طریق گذاشتن حد ضرر 

برای تمامی پوزیشن های باز، می توان به طور موثری از وقوع کال مارجین جلوگیری 

 .کرد

البته به خاطر داشته باشید که زمانی که نوسانات بازار بسیار شدید است ممکن است حد 

 !اسلیپیج مواجه شود ضرر شما با

موضوع مارجین موضوعی حساس است و برخی معتقدند که مارجین زیادی خطرناک 

 .است. همه چیز به خود فرد و میزان دانش و اشراف او به معامالت برمی گردد

خواهید روی یک حساب مارجین معامله کنید، بسیار مهم است که قوانین و اگر می

های موجود های مارجین را بدانید تا ریسکورد حسابسیاست گذاری کارگزارتان در م

 .را درک کرده و به دردسر نیفتید
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 طلب باالتری مارجین هفته پایانی روز در کارگزاران بیشتر همچنین باید بدانید که

 دارید قصد اگر و باشد ٪1برای مثال ممکن است اگر مارجین در طول هفته . کنند می

 افزایش بیشتر یا ٪2 به است ممکن مارجین گذارید باز هفته آخر روز در را پوزیشن این

 .یابد

 متفاوت مختلف ارزهای جفت برای مارجین نیاز همچنین ممکن است

 !بنابراین به این مورد نیز توجه کنید باشد،
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