اقتصاد علم گسترده و عجیبی است .در این دنیای بزرگ اعداد و ارقام و جداول مفاهیم خاصی دارند و به نوعی زبان گویای این دنیا
محسوب میشوند؛ اما این زبان در بازارهای مختلف ،لهجههای مختلفی دارند و طرز بیان متفاوتی نسبت به یکدیگر اختیار میکنند.
از این رو دانستن مفاهیم و اصطالحات فارکس در بازار فارکس میتواند راه ورود شما به این بازار محسوب شود.
به هر حال بازارها هر کدام دنیای خاص خودشان را دارند و در این دنیاها افراد بسیاری زندگی میکنند؛ بنابراین اگر میخواهید در
آن پیشرفت کنید باید با بقیه ارتباط داشته باشید و زمانی میتوانید با بقیه ارتباط مؤثر داشته باشید که حرفهای آنها را بدانید.
پس دانستن اصطالحات رایج در فارکس از ملزومات حضور در این بازار محسوب میشود.
به هر حال انتظار نداشته باشید که در گفت و گوهای میان سهامداران این بازار یا در مقالهای مرتبط با این بازار جلوی هر کلمه و
مفهومی توضیح آن را ذکر کنند .پس باید آشنایی با اصطالحات فارکس داشته باشید و یاد بگیرید .در ادامه با ما باشید تا
اصطالحات فارکس آشنا شوید .مسلماً به کارتان خواهد آمد.

جفت ارز ،از معروفترین اصطالحات فارکس چیست؟
جفت ارزها از مهمترین اصطالحات فارکس محسوب می شوند .این اصطالح به نوعی به پایه و اساس بازار فارکس اشاره دارد .در واقع
بازار فارکس به گونهای طراحی شده است که هر ارز با ارز دیگر معامله میشود .این مفهوم به این معنی است که قیمت هر ارز
نسبت به قیمت ارز دیگر به چه نسبت قیمتی است .جفت ارز جز مفاهیم پایه در بازار فارکس محسوب میشود .اصلیترین جفت
:ارزها عبارتاند از
یورو در مقابل دالر EUR/USD
پوند در مقابل دالر GBP/USD
دالر در مقابل فرانک سوئیس USD/CHF
دالر در مقابل ین ژاپن USD/JPY

جفت ارزهای فرعی)(Cross Pairs

این از آن دسته اصطالحات فارکس است که از یک مفهوم دیگر نشات گرفته است .جفت ارزهای فرعی در واقع همان مفهوم جفت
ارز گفته شده در باال را دارد با این تفاوت که در یک سوی آن دالر آمریکا وجود ندارد.

اسپرد)(Spread
یکی از رایج ترین اصطالحات بازار فارکس اسپرد است .در دید اول به نظر مفهومی عجیب و بزرگ و گسترده میآید؛ اما به
سادهترین زبان اسپرد همان مفهوم کارمزد د ر بازار بورس ایران را دارد؛ یعنی تفاوت بین قیمت خرید و فروش که معاملهگر برای
ورود به این سهام باید آن را بپردازد .مسلم ًا هر چه این عدد کوچکتر باشد به نفع معاملهگر خواهد بود.

بروکر از مهم ترین اصطالحات فارکس
یکی از قوانین ثابت در دنیای بازارهای مالی حضور کارگزار است .کارگزاری مزایای بسیاری برای بازار دارد که در اینجا چندان محل
بحث نمی تواند قرار بگیرد .بروکر همان کارگزاری است که در بازار فارکس یا سایر بازارهای بینالمللی فعالیت میکنند .این از
اصطالحات فارکس است که در بازار ارزهای دیجیتال نیز بهوفور شنیده میشود.

پیپ
یکی دیگر از مهمترین اصطالحات رایج فارکس که بین حرفهایهای بازار بسیار شنیده میشود پیپ است .این بار پیپ کشیدنی
نیست! بلکه راهی برای محاسبه سود و ضرر یک سهم محسوب میشود .پیپ به کوچکترین واحد تغییر قیمت یک سهم اطالق
میشود؛ یعنی اگر نرخ دالر به  1.1961باشد و بعد از مدتی به  1.1964تبدیل شود ،میگوییم این قیمت  3پیپ تغییر داشته
است.

Ask
از اصطالحات فارکس که بسیار هم رایج است؛ زیرا تمام کار معاملهگر با این کلمه و اصطالح میباشد .این اصطالح به معنی قیمت
خرید یک ارز است.

Bid
این اصطالح معموالً در کنار  Askبهکاربرده میشود و معنی آن قیمت فروش ارز است.

ارز پایه چیست؟
برای فعالیت در بازار فارکس باید بدانید مفهوم ارز پایه چیست .ارز پایه ارزی است که همیشه در سمت چپ قرار میگیرد و مبنی
قیمتی دادهشده محسوب میشود .مثالً در جفت ارز  EUR/USDیور به عنوان ارز پایه مطرح میشود.

پوزیشن
از اصطالحات بازار فارکس که بسیار شنیده میشود پوزیشن است .این اصطالح به معنی انجام هر گونه معامله خرید یا فروش در
بازار فارکس است.

الت
به هر  100هزار واحد از ارز پایه اطالق میشود.

مارجین

یک نوع حساب اعتباری است که حدود  20تا  500برابر موجودی شما خواهد بود .شما حق برداشت از مارجین را نخواهید داشت و
تنها از آن برای انجام معامالت استفاده میکنید .مارجین جز اصطالحات فارکس محسوب میشود که بر اساس نوع کارگزاری مقدار
مختلفی به خود میبیند.

مارجین کال
این از کلمه از اصطالحات فارکس یک نوع واکنش امنیتی و دفاعی بروکر در برابر ضررهای شما محسوب میشود .زمانی که
سهامدار بهاندازه ای ضرر کرده است که موجودی حساب او از اعتبار مارجین داده شده کمتر شده ،بروکر احساس خطر میکند.
ازاینرو تمام پوزیشن های این معاملهگر را میبندد تا از ضررهای بعدی جلوگیری کند.

سوآپ یکی از اصطالحات فارکس چیست؟)(Swap
یکی از رایجترین اصطالحات فارکس سواپ محسوب میشود .البته این اصطالح در بازارهای مالی دیگر نیز معموالً شنیده میشود.
چرا که اصطالحی است که به بانکها مربوط میشود .معنی سواپ در فارکس همان بهره بانکی است .در اینجا مهم نیست که چرا
بروکر ها اقدام به دریافت وام و ملزم به پرداخت بهره میشوند .مهم این است که بدانید اگر پوزیشن شما بیش از  24ساعت باز
باشد ،مشمول پرداخت سواپ میشوید .البته برخی از بروکرها برای جذب معاملهگر معامالت بدون سواپ را در اختیار آنها قرار
میدهند.

سفارشات آنی
این جزئی از اصطالحات فارکس محسوب میشود که بهصورت روزانه با آن درگیر هستید .این اصطالح بهنوعی همان معامالت
آنالین و برخط بازار ایران محسوب میشود .وقتی شما بهصورت مستقیم و با توجه به قیمت خریدوفروش اقدام به معامله جفت ارز
میکنید ،سفارش آنی انجام دادهاید.

اجرا در آینده
این از مفهوم از اصطالحات فارکس بسیار جذاب است .شما میتوانید در نرم افزارهای مختلف تکنیکالی ،قیمتهایی را برای خرید و
فروش مشخص کنید ،سپس نرم افزار هر زمان که بازار به قیمتهای مدنظر رسید اقدام به خرید یا فروش میکند .این مفهوم
شامل چهار زیر عنوانBuy Stop ،Sell Limit ،: Buy Limitو  Sell Stopمیشود.

Buy Limit
در حالی که تریدر پیشبینی میکند قیمت سهم بعد از برخورد به یک خط حمایتی ،تغییر روند میدهد ،دستور خرید را ثبت
میکند تا در آن نقطه خرید شود.

Sell Limit
زمانی که معامله بر اساس تحلیل خود میداند روند صعودی سهم بعد از رسیدن به یک مقاومت تمام خواهد شد ،سفارش فروش
خود را در آن نقطه ثبت میکند.

Buy Stop
از رایجترین اصطالحات فارکس محسوب میشود .زمانی است که تریدر قیمت خود را بیش از قیمت تعیین شده در بازار ثبت
میکند.

Sell Stop
این نیز زمانی اتفاق میافتد که قیمت تعیین شده توسط تریدر کمتر از قیمت بازار باشد.

سفارشاتOCO
یکی دیگر از اصطالحات فارکس مربوط به سفارش گذاری است .این اصطالح به این معنی است که وقتی یکی از شرایط
سفارشهای باال برقرار شود ،بقیه سفارشها لغو میشود.

LOOP
یکی از مهم ترین اصطالحات فارکس در زمینه سفارش گذاری است .این اصطالح زمانی به کار می آید که بازار میان دو خط روند
حمایتی و مقاومتی قرار دارد و اصطالحاً رنج میزند .در این حالت تریدر یک سفارش خرید در حمایت و یک سفارش فروش در
مقاومت ثبت میکند که به این فرایند  LOOPگفته میشود.

Brokerage Fee
کارمزد بروکرها به ازای سفارشهایی است که انجام میدهد.

Settlement Price
آخرین قیمتی است که سهم یا جفت ارز در روز گذشته با آن معاملهشده است.

Speculators
این از اصطالحات فارکس است که همه آن را دوست دارند! معاملهگرانی که در هر شرایطی از بازار استفاده میکنند را
Speculatorsمیگویند.

Exchange rate
این مفهوم ،به معنی این است که به ازای تبدیل ارز اول به ارز دوم ،چه میزان ارز دوم به شما تعلق میگیرد؛ یعنی Exchange
rate EUR/USD= 1.13به ازاری تبدیل یورو به دالر شما  1.13دالر دریافت کردهاید.
Fibber
نام جفت ارزEUR/USD
Gopher
نام جفت ارزUSD/JPY
Cable
نام جفت ارزGBP/USD
Loonie
نام جفت ارزUSD/CAD
Aussie
نام جفت ارزAUD/USD
Swissie
نام جفت ارزUSD/CHF
Kiwi
نام جفت ارزNZD/USD

سخن آخر از اصطالحات فارکس
ما در این متن و مقاله سعی کردیم چیزی بیش از  30مورد از اصطالحات فارکس را برای شما بیاوریم و هرکدام از این اصطالحات
فارکس را به صورت اجمالی توضیح دهیم .یادتان باشد که اصطالحات فارکس جزئی از بازار است و خواسته یا ناخواسته باید آنها
را فرا بگیرد .یکی از مهمترین این اصطالحات فارکس را میتوان نام جفت ارزها دانست.
وقتی در محفل حقیقی یا مجازی معامله گران بازار فارکس قرار بگیرید ،جدا از اصطالحات فارکس که به کار میبرند ،این نام جفت
ارزهاست که شنیده میشود .افراد حرفهای بهجای اینکه بخواهند بگویند معامله دالر به یورو انجام دادم میگوید که امروز چند
پوزیشن  Fibberبه اندازه فالن قیمت داشتم.
پس اگر میخواهید ارتباط داشته باشید و بدانید دیگران چه میگویند و فکر نکنید که این فرد در بازار فارکس ،فیبر و چوب! خرید
و فروش میکند ،اصطالحات فارکس را یاد بگیرد ،با خود تمرین کنید و در معامالت خود از آنها استفاده کنید .گاهی جزئیاتی
مانند اصطالحات فارکس تأثیرات عمیقی میگذارند.

