
 

 

آموزش اصطالحات فارکس به زبان 

 !!! دقیقه 7ساده رایگان در 
 

ای نیست و تنها نداشتن دنیای اقتصاد، دنیای پیچیده
شود تا پیچیده به ی آن باعث یماطالعات کافی درباره

نظر برسد. بازار فارکس نیز به عنوان بخیش از دنیای 
باشد و با یادگیری اقتصادی، از این قاعده مستثین نیم

توانید در این بازار زبان مخصوص آن، به راحیت یم
د و سودمند داشته باشید برای شروع کار فعالیت مفی

 . نیاز است با اصطالحات فارکس آشنا شوید

 آنچه در این مطلب خواهید خواند

  .1 آشنایی با مفاهیم و اصطالحات فارکس به
 زبان ساده

  .2سواالت متداول:  

اگر به فعالیت در بازار فارکس عالقه دارید اما با 
مفاهیم اولیه فارکس آشنایی کامل ندارید، اولین قدم 

فارکس است در  برای شما یادگیری اصطالحات بازار
این مقاله تالش شده لغات و اصطالحات فاندامنتال 

 .فارکس آموزش داده شود

آشنایی با مفاهیم و اصطالحات فارکس به 
 زبان ساده
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در زیر مفاهیم و اصطالحات فارکس با توجه به میزان 
اند. این ها انتخاب شدهاهمیت و استفاده آن

ما کمک اصطالحات رایج مفاهیم اولیه فارکس به ش
کنند تا در معامالت اقتصادی هوشیارتر و یم

 .تر عمل کنیدایحرفه

 

 جفت ارزهای فارکسCurrency pair:  ییک از لغات
است در و اصطالحات فارکس که بسیار متداول 

بازار فارکس، این جفت ارزها هستند که معامله 
شود و شود؛ در واقع یک ارز خریداری یمیم

شود که با هم نرخ ارز را ارز دیگر فروخته یم
دهند. جفت ارزها، در حقیقت دو ارز تشکیل یم

باشند که وقیت با هم متفاوت از یکدیگر یم
 باشد.ها یکسان یمشوند، ارزش آنمعامله یم



 

 

دهند تا قیمت یک ها این امکان را یمجفت ارز
 .ارز را با ارز دیگر مقایسه کنید

 بروکر Broker:  ییک از متداول ترین اصطالحات
فاندامنتال فارکس است،با وجود این که در بازار 

معامالت اقتصادی فارکس، خریداران و 
فروشندگان این امکان را دارند تا هزاران مایل از 

داشته باشند، اما برای یافتن  یکدیگر فاصله
یکدیگر، باید یک ساختاری ایجاد شود که با نیاز 

ها مطابقت داشته باشد و دقیقا در همین آن
مرحله، بروکرها حائز اهمیت هستند. خریداران 
و فروشندگان برای خرید و فروش ارز در بازار 

فارکس به کارگزاران محیل یا بروکرها مراجعه 
فارکس به عنوان یک رابط بین  کنند. کارگزاریم

تر، برای کند. به طور سادهفرد و بازار عمل یم
توانید به یافتن یک خریدار یا فروشنده ارز، یم

ها شما را به یک یک بروکر مراجعه کنید و آن
 .کنندفروشنده یا خریدار وصل یم



 

 

 

 نرخ ارز مبادله Exchange rate:  نرخ ارز ییک از
اصطالحات بازار فارکس است که این امکان را 

 .دارد تا با نرخ ارز کشوری دیگر معامله شود

 ارز پایهBase currency : ترین ارز پایه از مهم
آید و مفاهیم فارکس در بازار به حساب یم

زند؛ به طوری که ممکن است حرف اول را یم
بر نرخ سایر ارزها نیز تاثیر بگذارد و برای 

گران اقتصادی بازار فارکس بسیار مهم به تحلیل
 .آیدشمار یم

 ارز ثانویه Quote currency:  دومین ارز در میان
آیدو از جفت ارزهای فارکس به حساب یم

اصطالحات فارکس یم باشد. این ارز همان طور 



 

 

که گفته شد ارز دوم است که تعیین میزان آن 
 .باشدبرای خرید ارز پایه الزم یم

 پوزیشن position:  پوزیشن از اصالحات رایج و
باشد و در اینجا به معین یم مفاهیم اولیه فارکس

وضعیت و موقعیت نیست، بلکه به معنای انجام 
 .باشدمعامالت در فارکس یم

 

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

 

 

 خرید ارز Long position (buy):  ییک از مفاهیم و
اصطالحات فارکس به زبان ساده این مورد 

یی و یک ارز را است؛ بدین معنا که فرد یک دارا
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کند، به امید این که در در این بازار خریداری یم
آینده ارزش آن در بازار افزایش یابد و در واقع 

 .موقعیت ارز در جدول باالتر رود

 فروش ارز یا Short position (sell):  از اصطالحات
فاندامنتال فارکس است،وقیت که افراد در دنیای 

به اصطالح به آن  فروشند،فارکس ارز خود را یم
گویند که فرد ارز خود را پوزیشن کوتاه یم

فروشد زیرا گمان دارد در آینده ارزش آن در یم
آید. این اصالح و اصطالح قبیل تر یمجدول پایین

 .باشنداز اصطالحات رایج فارکس یم

 قیمت درخواسیت Ask price:  قیمت یک دارایی
مت باشد. قیدر بازار فارکس برای خرید یم

درخواسیت نقطه مقابل قیمت پیشنهادی است، 
در واقع در اینجا شما ماجرا برعکس است، چرا 

که شما یک قیمت را برای دارایی و ارز خود 
خواهید کنید و از خریداران بالقوه یمتعیین یم

ارز را با هم قیمت درخواسیت شما خریداری 
کنند؛ به عبارت دیگر، این قیمت را فروشندگان 

دهند و قیمت پیشنهادی را خریداران یم ارائه
 .دهندارائه یم

 اسپرد Spread:  اسپرد ییک از اصطالحات بازار
باشد که به تفاوت قیمت پیشنهادی و فارکس یم

قیمت درخواسیت یعین قیمت خرید و قیمت 
فروش دارایی اشاره دارد. یافتن بهترین اسپرد 

 باشدگر یمبرای تجارت در اولویت هر معامله
چرا که این سود بر سود بالقوه کسب شده 



 

 

ترین گذارد. با این وجود، پیدا کردن کمتأثیر یم
باشد زیرا کارگزاران بازده در فارکس سخت یم

فارکس بسیار متعدد هستند. به همین ترتیب، 
دهند و ها اسپردهای مختلفی را ارائه یمهمه آن

 .کندترین اسپرد را دشوار یمایجاد پایین

 

 استهالک و یا کاهش ارزش ارز 
Depreciation/devaluation:  به معنای کاهش

ارزش نرخ ارز در میان مفاهیم و اصطالحات 
 .باشدفارکس یم

 Lot:  در اصطالحات بازار فارکس الت همان
. هر الت شودچیزی است که معامله یم

واحد ارز پایه فارکس  100000استاندارد برابر با 
باشد. اگر برای که پیشتر توضیح داده شد یم



 

 

مثال، شما قصد معامله با دالر کشور ایاالت 
 100000متحده را داشته باشید، این نرخ 

باشد. ارزش الت توسط صرافی یا یم
شود تا این اطمینان کننده بازار تعیین یمتنظیم
گران ایجاد شود که همه افراد با توجه عاملهدر م

کنند. در مجموعه به میزان نرخ معیین معامله یم
آموزش کامل اصطالحات فارکس به زبان ساده، 

کنیم: الت الت را به چهار اندازه تقسیم یم
استاندارد، الت میین، الت میکرو و الت نانو تا 

 گران امکان مدیریت بیشتری در هنگامبه معامله
 .ها داده شودمواجهه با آن

 Gapping:  در گپینگ، قیمت افتتاحیه یک روز، به
تر از قیمت روز ای باالتر یا پایینطور قابل توجه

قبل بدون داشتن فعالیت تجاری در بین این دو 
باشد. در واقع، این مفهوم از مفاهیم قیمت یم

فارکس بدان معنا است که یک درخواست 
تواند با قیمیت یم محدود یا متوقف شده

بیین ارائه متفاوت از قیمت دلخواه و قابل پیش
 .شود

 

آموزش فيبوناچي در بورس | استفاده راحت  100تا 0 
  !!!و بدون ریسک از فيبوناچي
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 اهرم Leverage:  اهرم ییک از مفاهیم و
باشد؛ بدین اصطالحات فارکس به زبان ساده یم

گر در دنیای گذار و معاملهمعنا یک فرد سرمایه
ها برای افزایش متواند از این اهر فارکس یم

ی خود در بازار قدرت معامله و مدیریت سرمایه
ها نه تنها در بازار فارکس استفاده کند. این اهرم

بلکه در سایر بازارهای اقتصادی نیز کاربرد 
توانند با ارائه آن، سود کنند و دارند و افراد یم

ای برای جلوگیری از رکود در بازار وسیله
ید. بروکرها یا کارگزاران آمعامالت به شمار یم

های زیادی مایل تمایل دارند تا افراد از اهرام
استفاده کنند تا خود بروکرها سود بیشتری 

 اهرم ببرند.) برای آشنایی بیشتریم توانید مقاله
(Leverage) را مطالعه نمایید ) 
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 Margin: باشد ییک از اصطالحات بازار فارکس یم
و سپرده الزم  حداقل سرمایه برای فارکس که به

برای ایجاد یک پوزیشن باز در بازار اشاره دارد. 
مارجین همان میزان پویل است که در یک 

شود. کار برده یم معامله واحد در بازار به
مارجین به سادیگ بخیش از وجوه شماست که 
کارگزار فارکس آن را از مانده حساب شما جدا 

کند تا تجارت شما را باز نگه دارد تا بتوانید یم
 .ضررهای محتمل را مدیریت کنید

 

 Pips:  این مفهوم از مفاهیم فارکس، مخفف
ترین و باشد و به کوچکدرصد در بهره یم

یک نرخ ترین تفاوت و حرکیت اشاره دارد که کم
تواند در بازار فارکس ایجاد کند. همچنین ارز یم
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این مفهوم تغییر نرخ ارز برای یک جفت ارز را 
عدد چهارم و  Pip .دهدنیز مورد سنجش قرار یم

نهایی بعد از رقم اعشار است )به استثنای جفت 
ارزهای مبتین بر ین ژاپن که فقط با دو رقم 

ای یلهشوند(. پیپ وساعشار نمایش داده یم
 .شوداست که با آن سود و زیان بازار کیم یم

 مدیریت ریسک Risk management:  دنیای
اقتصاد، دنیای با ثبایت نیست و همواره افراد 

های متفاویت فعال در این عرصه با ریسک
رو هستند. مدیریت ریسک نیز ییک از روبه

مفاهیم و اصطالحات فارکس است؛ بدین معنا 
اند با اتخاذ استراتژی و که فرد باید بتو

های مناسب ریسک مایل خود را کاهش برنامه
دهد. برای مثال، در زماین که احساس ضرر 

های کند، باید سعی کند با اتخاذ استراتژییم
مناسب و تسلط بر بازار، زیان را برای سرمایه 
خود به حداقل ممکن برساند و دستور توقف 

 .ضرر را صادر کند

 

مرحله پیش گشایش بورس چیست ؟ آشنایی با 
 قوانین جدید و خرید در پیش گشایش

 

https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d9%be%db%8c%d8%b4-%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/
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 توقف ضرر Stop loss:  این مورد از اصطالحات
بازار فارکس با اصطالح مدیریت ریسک 

یشترین ارتباط را دارد. این مورد به شما اجازه ب
دهد تا یک پوزیشن باز را پس از رسیدن به یم

یک قیمت معین از پیش تعیین شده ببندید. این 
شود که مفهوم از مفاهیم فارکس وقیت مهم یم

قیمت ارز رو به کاهش باشد و برای 
گذاران و فعاالن بازار ضرر به بار بیاورد؛ سرمایه
ها با توقف ضرر از کاهش ن موقعییت، آندر چنی

 .کنندارزش سرمایه خود جلوگیری یم

 دریافت سود Take profit:  این دستور نیز مانند
دستور قبیل ییک از مفاهیم و اصطالحات بازار 

فارکس است که با مدیریت ریسک ارتباط دارد. 



 

 

در اینجا شما یک سود از پیش تعیین شده را در 
قیت که نرخ ارز به آن رقم گیرید و ونظر یم

 .شودرسید، پوزیشن شما بسته یم

  سود و ضرر Profit/Loss:  عایدی حاصل از
باشد و ییک از معامالت انجام شده در بازار یم

آید که اصطالحات رایج فاکس نیز به شمار یم
های تجاری و معامالت فرد حاصل موقعیت

.باشدیم

 

 سوآپ swap:  سوآپ ییک از اصطالحات رایج
باشد و به معین توافقی بین دو طرف فارکس یم
است تا مقدار  مبادله ارز خارجی در هنگام

معیین معادل با پول را خود را در ارزهای مختلف 
نامه که بین مبادله کنند. در واقع، در این توافق

دو طرف است، پرداخت اصل مبلغ و سود با 

https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-exchange.asp
https://www.investopedia.com/terms/f/foreign-exchange.asp


 

 

بر با پرداخت و سود آن با ارز یک ارز، برا
باشد.) جهت آشنایی بیشتر با دیگری یم

توانید به مقاله یم  سواپ در فارکس مفهوم
 ( مرتبط مراجعه نمایید

 : سواالت متداول

 چیست ؟ Currency pairجفت ارزهای فارکس

در بازار فارکس، این جفت ارزها هستند که معامله 
شود و ارز شود؛ در واقع یک ارز خریداری یمیم

شود که با هم نرخ ارز را تشکیل دیگر فروخته یم
و ارز متفاوت از دهند. جفت ارزها، در حقیقت دیم

شوند، باشند که وقیت با هم معامله یمیکدیگر یم
ها این امکان را باشد. جفت ارزها یکسان یمارزش آن

 .دهند تا قیمت یک ارز را با ارز دیگر مقایسه کنیدیم

 کیست ؟ Broker بروکر

بروکرها حائز اهمیت هستند. خریداران و فروشندگان 
زار فارکس به کارگزاران برای خرید و فروش ارز در با

کنند. کارگزار فارکس به محیل یا بروکرها مراجعه یم
کند. به طور عنوان یک رابط بین فرد و بازار عمل یم

تر، برای یافتن یک خریدار یا فروشنده ارز، ساده
ها شما را به توانید به یک بروکر مراجعه کنید و آنیم

 .کنندیک فروشنده یا خریدار وصل یم

 چیست ؟ Exchange rate ارز مبادله نرخ

https://shekareravand.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3/
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نرخ ارز ییک از اصطالحات بازار فارکس است که این 
 .امکان را دارد تا با نرخ ارز کشوری دیگر معامله شود

 


