
 پیپ در فارکس چیست؟

 

قصد داریم کمی ریاضی کار  فارکس آموزش در این مقاله از مجموعه مقاالت

 .فقط یکمیالبته  کنیم.

  

به گوشتان  "الت" و "پیپت"، "پوینت"، "پیپ" احتماالً اصطالحاتی نظیر

خواهیم توضیح دهیم که منظور از این کلمات چیست و  خورده است. حال می

 .نحوه محاسبه ارزش آنها چگونه است

 

این اطالعات و  دانستنعجله نکنید و این اطالعات را با دقت تمام بخوانید، زیرا 

 .مفاهیم برای هر معامله گری در فارکس امری ضروری است
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 و سود محاسبه و رزش یک پیپ آگاهی کامل پیدا نکرده اید تا زمانی که از ا

 پاک ذهنتان از را فارکس در معامله فکر دهید، انجام براحتی نمی توانید را زیان

 .کنید

 

  

 چیست؟ پیپ

  

 .نامیده می شود "پیپ"برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز  گیری اندازه واحد
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، این افزایش حرکت کند 1.1051تا  1.1050از  EUR / USD اگر

 .است پیپ یک معادل قیمت در  0.0001

البته  است. ارز جفت یک نرخ اعشار رقم رینآخ معموالً پیپ

 .که تا چهار رقم اعشار قیمت می دهند بروکرهایی در

 

، اما موارد استثنا مانند جفت رقم اعشار اعالم می شوند 4ها تا بیشتر جفت ارز

 .ای دارای ین ژاپن نیز وجود دارند که تا دو رقم اعشار قید می شودارزه

 

 USD است و برای 0.0001یک پیپ  EUR / USD به عنوان مثال، برای

/ JPY  است 0.01یک پیپ. 

 

  

 چیست؟ پیپت
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رقم اعشار در حالت  4رقم و  2برخی از کارگزاران فارکسی جفت ارز را فراتر از 

 .کنندمی نقل  رقم اعشار 5و  3کرده و قیمت آنها را تا گذاری  قیمتاستاندارد 

یا ” پوینت“می کنند، که به آنها  گذاری قیمت در واقع آنها کسری از پیپ را

 .نیز گفته می شود” پیپت“

 

 ،نیست کننده گیج چندان فعال فارکس گر معامله شما برای اگر مفهوم پیپ 

 "pipette" یا "point" که کنیم اشاره و کنیم ترتان گیج کمی دهید اجازه

 .”یک دهم پیپ“برابر است با 

، حرکت کند 1.30543تا  1.30542از  GBP / USD به عنوان مثال، اگر

 .دالر حرکت و افزایش، معادل یک پیپت است 0.00001آن 

 

  

آنچه در نرم افزار معامالتی از کسرپیپ یا پوینت برای شما نشان داده می شود 

 :ستبه شکل زیر ا
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در سمت راست دو رقم بزرگتر  پوینت ، رقم نشان دهندهدر نرم افزار معامالتی

 .نشان داده می شود

 

 پیپ خواندن نحوه یادگیری در شما به کمک برای در زیر نقشه نرخ تبدیل ارز 

 :است شده ارائه ها

 

  

 گردد؟ می محاسبه چگونه پیپ یک ارزش
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، الزم است که ارزش ارز نسبت به ارز دیگر نقل می شوداز آنجا که ارزش هر 

 .شود محاسبه خاص ارز جفت همان برای پیپ هر 

 

های متنوعی برای محاسبه ارزش پیپ ذکر شده  های مختلف روشدر سایت

 .است. اما بسیاری از آنها واقعا گیج کننده هستند

 

 ارزش پیپ را به شما نشان می دهیمما در اینجا ساده ترین روش محاسبه 

  

 :با است برابر ارز جفت یک از پیپ هر ارزش کلی طور به

 مقابل ارز 0.0001 × معامله حجم

  

واحد  10،000با حجم معامله  GBP/USD یک پیپ از جفت ارز :1 مثال

 :برابر است با

 

10,000 × 0.0001 USD = 1 USD 
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 100،000با حجم معامله  AUD / USD یک پیپ از جفت ارز  :2 مثال

 :واحد برابر است با

 

100,000 × 0.0001 USD = 10 USD 

  

واحد  10،000با حجم معامله  USD / CHF یک پیپ از جفت ارز : 3 مثال

 :برابر است با

10,000 × 0.0001 CHF = 1 CHF 

  

ارز اگر ارزی که حساب شما بر اساس آن شارژ شده است با ارز مقابل ): توجه

دوم( تفاوت داشته باشد، با توجه به اینکه سود و زیان شما بر اساس ارز پایه 

باید مقداری که برای ارزش پیپ به دست  ،حساب شما نمایش داده می شود

 .آوردید را به ارز پایه حساب خود تبدیل کنید

 

 .های کاربران ایرانی بر اساس ارز دالر آمریکا است درصد حساب  99

برای به دست آوردن مقدار ارزش پیپ به دالر باید فرانک سویس  3پس در مثال 

 .را به دالر تبدیل کنیم
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هست. بنابراین ارزش هر  0.9177در حال حاضر  USD / CHF نرخ تبدیل

 : فرانک سویس برابر است با

1 / 0.9177 = 1.089 USD 

  

واحد برابر  10،000با حجم  USD / CAD یک پیپ از جفت ارز : 4 مثال

 :ت بااس

10,000 × 0.0001 CAD = 1 CAD 

 

دالر  1است. بنابر این ارزش  1.3305در حال حاضر  USD/CAD نرخ برابری

 :کانادا برابر است با

1 / 1.3305 = 0.751 USD 

 

با خود فکر می کنید که چقدر فارکس سخت  حتما به نظر می آید نگران هستید.

 !است؟

 

 .ارزش پیپ بله فارکس سخت است اما نه به خاطر محاسبات
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این محاسبات را تقریبا تمام بروکرهای فارکس برای شما انجام می دهند. ولی 

 .ضروری است امری در نظر داشته باشید که دانستن چگونگی آن

همچنین شما باید ارزش هر پیپ از جفت ارزی که معامله می کنید را بدانید تا 

 .بتوانید مدیریت ریسک در حساب خود را به خوبی انجام دهید

 استفاده لینک این اگر مایل باشید می توانید از ماشین حساب ارزش پیپ در

 !کنید

، در مورد اینکه این مقادیرِ به ظاهر ناچیز چگونه جمع شده و در درس بعدی

 !مبالغی بزرگ می شوند بحث می کنیم

 

https://b2n.ir/a22395 
 

https://bit.ly/3mztJ2A 
 

https://tinyurl.com/rryd7u 
 

 فارکس در پیپ
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