
 چگونه لوریج بر هزینه معامالت تاثیر می گذارد؟

 

، با هم خواهیم دید که چگونه لوریج و فارکس آموزش مجموعه مقاالتدر مقاله امروز از 

 .ا ارتباط دارنداهرم با هزینه های معامالتی شم

 !عالوه بر بزرگ کردن ضرر، از یک طریق دیگر نیز می تواند شما را به کشتن دهد لوریج

 .البته این بار نوع کشتن بسیار کندتر است، نوعی مرگ تدریجی است

د و زمانی هم که متوجه آن شوند، بیشتر معامله گران فارکس متوجه آمدن آن نمی شون

 !آنها بلند شده است کار از کار گذشته و بوی الرحمن

 لوریج از استفاده از ناشی معامالتی های هزینه قاتلی که ما از آن صحبت می کنیم

 .باالست

 به را شما معامالتی های هزینه بلکه لوریج نه تنها ضررهای شما را بزرگ می کند،

 .کند می بزرگ نیز بحسا از درصدی عنوان
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 .دالر موجودی باز می کنید 500فرض کنید یک حساب مینی با 

پیپ  5 اسپرد خرید می گیرید که دارای GBP/USD هزار دالری 10پنج مینی الت 

 500هزار دالر مجموع مینی الت ها /  50000است ) 100:1است. لوریج واقعی شما 

 (.دالر در حساب

 ضربدر پیپ/دالر 1)) اید کرده پرداخت معامله هزینه دالر 25 شما …اما اینجا را ببینید

 ((.الت  5 ضربدر( اسپرد پیپ 5

 !از حساب معامالتی درصد5  یعنی

با گرفتن تنها یک پوزیشن، و درحالیکه بازار اصال هنوز حرکت نکرده است، ابتدا به ساکن 

 !رود، موجودی حساب شما ناگهان آب می رود ضرر در شما پوزیشن اگر! ضررید در 5٪
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 .با آب رفتن موجودی حساب، لوریج شما افزایش می یابد

هر چه لوریج شما بیشتر افزایش یابد، هزینه های معامالتی با سرعت بیشتری همان ته 

 .مانده حساب را هم می بلعد

 .این همان قاتل شیرین و خاموشی است که ما از آن سخن می گوییم

ه لوریج شما بیشتر باشد، هزینه معامالتی شما به عنوان درصدی از سرمایه معامالتی هر چ

 .شما بیشتر می شود

 .است کارگزار انتخاب به همین دلیل است که هزینه معامالتی یکی از موارد بسیار مهم در

خرید گرفته اید که برابر  پیپ 5واحد یورو دالر با اسپرد  10000برای مثال، فرض کنید 

دالر هزینه معامالتی است، حال ببینید که چگونه ارزش نسبی هزینه معامالتی شما  5با 

 :افزایش می یابدبا لوریج باالتر، 
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حال متوجه شدید که چگونه لوریج می تواند نه تنها سود و زیان شما، بلکه هزینه های 

 .معامالتی شما را نیز افزایش دهد

 .نیست مارجین با برابر لوریج

 اهرم آن از استفاده با را خود حساب کل شما که گویند دفعاتی تعداد به لوریج

 .کنید می

 .دارد شما نیاز مورد مارجین به بستگی کردن اهرم برای مجاز مقدار حداکثر
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