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معنی پیپ  Pipدر فارکس چیست؟
در این بخش کمی با ریاضیات کار خواهیم کرد .احتماال شما اصطالحات "پیپ"" ،پیپت" و "الت" را از این
طرف و آن طرف شنیده باشید .در مطلب پیش رو این اصطالحات را توضیح داده و به شما نشان خواهیم داد که
چگونه مقادیر آنها محاسبه میشوند.
برای یادگیری این مطالب وقت بگذارید چرا که اینها اطالعاتی مورد نیاز برای تمامی معاملهگران فارکس
می باشند .تا پیش از اینکه به راحتی مفهوم مقادیر پیپ را درک کرده و بتوانید سود و زیان را محاسبه کنید ،به
معاملهگری در فارکس اصال فکر نکنید.

پیپ چیست؟ پیپت چیست؟
واحد اندازهگیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز" ،پیپ" نامیده میشود .اگر جفت ارز  EUR/USDاز نرخ
 1.2250به  1.2251حرکت کند ،این میزان افزایش ارزش را که برابر با  0.0001دالر آمریکاست ،یک پیپ
میگویند .وقتی می خواهید یک پیپ در متات ریدر را محاسبه کنید معموال باید سراغ آخرین رقم اعشار قیمت
بروید .اغلب قیمت جفت ارزها دارای  4رقم اعشار میباشند ولی برخی جفت ارزها مانند جفت ارزهای ین ژاپن
استثناء میباشند (جفت ارزهای ین ژاپن دارای  2رقم اعشار میباشند).
نکته بسیار مهم :برخی از کارگزاران قیمت جفت ارزها را خارج از استاندارد " 4و  "2رقم اعشار و به صورت "5
و  "3ارایه میدهند .اینگونه کارگزاران در قیمتدهی ،پیپهای کسری را ارایه میدهند .به پیپهای کسری" ،پیپت"
نیز گفته میشود .برای مثال ،اگر قیمت جفت ارز  GBP/USDاز نرخ  1.51542به  1.51543حرکت کند ،این میزان
افزایش ارزش را که برابر با  0.00001دالر آمریکاست ،یک پیپت میگویند.
از آنجایی که هر ارزی ارزش نسبی خود را دارد ،ضروری است که ارزش یک پیپ در متاتریدر را برای آن جفت ارز
خاص محاسبه کنیم .در مثال زیر ،ما از قیمتی با  4رقم اعشار استفاده میکنیم .به منظور توضیح بهتر محاسبات،

نرخهای مبادله به صورت نسبت نمایش داده خواهند شد (مثال جفت ارز  EUR/USDدر نرخ  1.2500به صورت
" "1 EUR/ 1.2500 USDنوشته خواهد شد).
مثال نسبت نرخ مبادله USD/CAD = 1.0200 :که خوانده میشود  1دالر آمریکا به  1.0200دالر کانادا (یا 1

)USD/1.0200 CAD
[میزان تغییر در ارزش ارز متقابل] ضربدر [نسبت نرخ مبادله] مساوی است با ارزش پیپ (بر اساس ارز پایه)
][0.0001 CAD] x [1 USD/1.0200 CAD

یا به صورت ساده
) [(0.0001 CAD) / (1.0200 CAD)] x 1 USD = 0.00009804 USDدر هر واحد معامله شده(

1

BOORSA.ORG

با استفاده از این مثال ،اگر ما  10.000واحد از جفت ارز  USD/CADمعامله کرده باشیم ،آنگاه یک پیپ
تغییر در نرخ مبادله تقریبا برابر با  0.98دالر آمریکا در ارزش پوزیشن ()10,000 units x 0.0000984 USD/unit

خواهد بود( .ما از واژه "تقریبا" استفاده میکنیم چرا که با تغییرات نرخ مبادله ،ارزش هر حرکت پیپ نیز تغییر
میکند)
در اینجا مثال دیگری از جفت ارزی میآوریم که در آن ین ژاپن ارز متقابل است :جفت ارز  GBP/JPYبا نرخ
.123.00
توجه داشته باشید که برای اندازهگیری یک پیپ تغییر در ارزش ،قیمت این جفت ارز تنها  2رقم اعشار دارد
(اغلب جفت ارزهای دیگر دارای چهار رقم اعشار هستند) .در این حالت ،یک حرکت پیپ برابر با  0.01ین خواهد بود.

[میزان تغییر در ارزش ارز متقابل] ضربدر [نسبت نرخ مبادله] مساوی است با ارز پیپ (بر اساس ارز پایه)
][0.01 JPY] x [1 GBP/123.00 JPY

یا به صورت ساده
[(.01 JPY) / (123.00 JPY)] x 1 GBP = 0.0000813 GBP
بنابراین ،وقتی  10.000واحد از جفت ارز  GBP/JPYمعامله میکنیم ،هر پیپ تغییر در ارزش تقریبا برابر با
 0.813پوند میباشد.

پیدا کردن ارزش پیپ بر حسب واحد پولی حساب معامالتی
حال سوال نهایی هنگام پیدا کردن ارزش پیپ یا محدوده پیپ پوزیشن شما این است که "ارزش پیپ بر
حسب واحد ارز حساب معامالتی چگونه محاسبه میشود؟" .به طور کلی ،بازار فارکس یک بازار جهانی است که در
آن واحد ارز حساب معامالتی افراد مختلف یکسان نیست .این بدان معناست که ارزش پیپ باید بر حسب ارزی
که حساب معامالتی ما بر اساس آن ایجاد شده ،بیان گردد.
این محاسبه احتماال از همه سادهتر است؛ کافی است "ارزش به دست آمده پیپ" را در نرخ مبادله ارز حساب
معامالتی خود و ارز مورد سوال ،ضرب/تقسیم نمایید.
اگر ارزی که "ارزش به دست آمده پیپ" بر حسب آن محاسبه شده با ارز پایه در قیمت نرخ مبادله یکسان
باشد:
با استفاده از مثال جفت ارز  GBP/JPYذکر شده در باال ،اجازه دهید ارزش به دست آمده برای پیپ برابر با
 0.813پوند را بر حسب دالر آمریکا با استفاده از قیمت جفت ارز  GBP/USDبه عنوان نسبت نرخ مبادله ،به دست
آوریم .اگر ارزی که میخواهید ارزش پیپ را بر اساس آن به دست آورید ،ارز متقابل در نرخ مبادله باشد ،تنها کاری
که بایستی انجام دهید این است که "ارزش به دست آمده پیپ" را بر نسبت نرخ مبادله متناظر آن تقسیم نمایید:
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0.813پوند بر پیپ)/ (1 GBP/1.5590 USD

یا
[(.813 GBP) / (1 GBP)] x (1.5590 USD) = 1.2674 USDدر هر حرکت پیپ
بنابراین ،برای هر  0.01حرکت پیپ در قیمت جفت ارز  ،GBP/JPYارزش یک پوزیشن به اندازه  10.000واحد،
به میزان تقریبا  1.27دالر آمریکا تغییر میکند.
اگر ارزی که میخواهید محدوده پیپ را بر اساس آن به دست آورید ،ارز پایه در نسبت تبدیل نرخ ارز باشد،
آنگاه "ارزش به دست آمده پیپ" را در نسبت تبدیل نرخ ارز ضرب کنید.
با استفاده از مثال جفت ارز  USD/CADذکر شده در باال ،میخواهیم ارزش محدوده پیپ برابر با  0.98دالر
آمریکا را بر حسب دالر نیوزیلند به دست آوریم .ما از نرخ  0.7900به عنوان نسبت تبدیل نرخ ارز استفاده خواهم
کرد:
 0.98دالر آمریکا بر پیپ)x (1 NZD/.7900 USD

یا
 [(0.98 USD) / (.7900 USD)] x (1 NZD) = 1.2405 NZDدر هر حرکت پیپ
برای هر  0.0001حرکت پیپ در قیمت جفت ارز  USD/CADاز مثال باال ،ارزش پوزیشن شما به اندازه 10.000
واحد ،به میزان تقریبا  1.24دالر نیوزیلند تغییر میکند.
با اینکه االن شما یک نابغه ریاضی (حداقل در مورد محاسبه محدوده پیپ) هستید ولی احتماال با خود
میاندیشد که "آیا واقعا الزم است که همه این محاسبات را انجام دهم؟" .پاسخ این سوال شما یک "نه" بزرگ
است! تقریبا همه کارگزاران فارکس تمام این محاسبات را به صورت خودکار برای شما انجام میدهند اما همیشه
برای شما خوب است که بدانید آنها چگونه این کار را انجام میدهند.
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Boorsa.org :آدرس سایت
instagram.com/boorsaorg :صفحه اینستاگرام
twitter.com/Boorsaorg :اکانت توئیتر
linkedin.com/company/boorsa-org :صفحه لینکدین
https://t.me/boorsaorg :کانال تلکرام
https://t.me/boorsaadmin :پشتیبانی تلگرام
https://www.facebook.com/Boorsaorg-100566648531971:صفحه فیسبوک
+447937002403 :پشتیبانی واتساپ
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