
 

 

به ترتیب حروف الفبای انگلیسی –  ل در فارکساصطالحات متداو  

 

ها   فارکسی  

Forexiha.ir 
 

 

Account –  حساب , به اصل حساب افتتاح شده نزد یک بانک یا کارگزار گفته میشود . 

ACEAN-  سازمان همکاریهای اقتصادی جنوب شرق آسیا 

After Tax Income –  درآمد پس از کسر مالیات از آن 

Agr Agriculture- اخصهای , شاخصکشاورزی , مربوط به زیرش  GDP 

Anecdotal – شایعات و شنیده هایی که در بازار به سرعت گسترش می یابد . 

Annual-  ساالنه , مربوط به گزارشات مالی سالیانه 

Announcement –  اظهاریه , مربوط به اظهاریه بعد از نشست کمیته های تصمیم گیرنده 

لی بانکهای مرکزی در مورد نرخ بهره و دیگر مسائل ما  . 

  Anticipation– پیش بینی , مربوط به پیش بینی قیمت توسط تحلیل گران 

Appreciation-  ارزش یافتن , افزایش نرخ یک ارز در مقابل ارز دیگر 

Ass-  دارائی ها , به مجموع دارائیهای نقدی یا غیر نقدی یک شخص یا موسسه گفته میشود 

Auction –  حراج , به حراجی یک کاال , سهام و یا ملک گفته میشود 

Average – میانگین , متوسط 

B 

   Balanceموازنه , تعادل , اشاره به باالنس حساب بعد ازبسته شدن تمامی معامالت فعال دارد.

  Bankruptcyورشکستگی , اشاره به اعالم ورشکستگی اشخاص , موسسات یا شرکتها دارد.

Bar chart – نمودار بار , نوعی از نمودار همراه با قیمت باال, پایین و فعلی در بازه مشخص زمانی. 



  Basisپوینت پایه , کوچکترین واحد تغییرات نرخ بهره .

Bear  ر نمودارهای قیمت ارز , کاال و سهام داردخرس , اشاره به روند نزولی د  . 

Bearish market – بازاری که روند کلی آن در یک بازه زمانی نزولی باشد . 

Benchmark –  به نرخ و ارزش یک واحد از سبد سهام موجود در هر بازار بورس سهام گفته میشود 

Bid – فروش یک محصول   یا کارگزار ( یا باالترین قیمت ممکنه برای سهام توسط خریدار ) بازار ساز نرخ خرید یک ارز , کاال یا

 . تجاری توسط معامله گر 

BOE Bank Of England – نام اختصاری برای بانک مرکزی انگلستان . 

 

Board of Trade Cl earing Corporation –  شرکتی مستقل در بازار سهام شیکاگو که تمامی 

آنها به تایید نهایی رسیده و گارانتی میشود  معامالت انجام شده در این مرکز توسط .  

  Broker– کارگزار , واسطه بین مشتری ) معامله گر ( و بازار فارکس 

Brokerage Fee –  کمیسیون دریافتی کارگزار از معامله گران در ازای انجام یک سفارش 

Budget Deficit –  بودجه , اشاره به کسری بودجه برخی کشورها 

Bullish Market –  گاو نر , اشاره به روند افزایشی در نمودار قیمت . 

Buy – خرید , اشاره به خرید ارز, کاال و یا سهام . 

Cable –  پوند انگلستان , اصطالحی برای پوند انگلستان در بازار فارکس 

C 

  Calendar Economic– تقویم , مربوط به تقویم زمانبندی انتشار شاخصهای اقتصادی

Capacity Utilization –  میزان درصدی بهره وری از کل ظرفیت هر واحد تولیدی 

Capita –  سرمایه , اصل سرمایه ابتدایی نزد سرمایه گزار 

Cash –  نقد , پول نقد 

Central Bank –  بانک مرکزی 

OF Biritish Industry CBI Confedration –  کنفدراسیون صنعت بریتانیا 

Chart –  نمودار قیمت ارز , کاال یا سهام 

Charting Tool –  سرویس نمودارهای قیمت که توسط برخی نرم افزار های معامله ارائه میشود 

Client –  مشتری , سرویس گیرنده از بانک ,کارگزار و یا هر مرکز مالی دیگر 

Climate Business – ت تجاری هر کشور وضعیت اقلیمی , اشاره به شاخصهای مربوط به وضعی  

Closing Price –  آخرین قیمت پرداخت شده برای یک ارز , کاال یا سهام 



Commercial –  بازرگانی , تجاری 

COM membership –  اجازه عضویت و معامله کاال توسط اشخاص مستقل در بورس شیکاگو 

Commission Fee –  فروش  حق العمل , کمیسیون دریافتی در ازای انجام سفارش خرید و  

Commodity –  ) ..کاال , به کاالهای قابل معامله در بازارهای جهانی گفته میشود ) نفت, طال, نقره و 

Comparison –  مقایسه یک ارز با ارز دیگر 

Confidence –  اعتماد , رضایت و اطمینان . اشاره به شاخص رضایت مصرف کنندگان 

Consensus – نی اکثریت معامله گران در بازار اجماع , اکثریت . اشاره به پیش بی  

Consolation –  تسلیت , دلداری. اشاره به رفتارهای پس از ضرر در بین معامله گران 

Consumer –  مصرف کننده 

Continental –  اقلیمی , قاره ای , اشاره به تاثیر یک رویداد اقتصادی یا سیاسی در بعد فیزیکی آن 

Convention – ورای همکاری های اقتصادی یا سیاسی کنوانسیون , نشست یک ش  

Convergence –  تقارب , هم گرایی دو خط به یکدیگر. اشاره به الگوی کانورژانس در نمودار قیمت 

Credit Card –  کارت اعتباری , خرجکرد قبل از پرداخت بوسیله کارت های مغناطیسی 

Cross Pairs –  به جفتهای ارزی گفته میشود که شامل دالر امریکا ( USD ) نباشد . 

Currency –  ارز , اصطالحی برای پول خارجی 

Crude Oil –  نفت خام 

Customer – مشتری 

D 

  Debit Card– کارت بدهکاری , کارتهایی که تنها به میزان موجودی قابل استفاده میباشند 

Decade –  دهه , به یک دوره ده ساله در کارنامه یک شرکت یا موسسه مالی گفته میشود 

Decline –  کاهش , به کاهش نرخ یک ارز, کاال یا سهام در مقایسه با قیمتهای قبلی گفته میشود 

Deflation –  ) کاهش عمومی قیمتها در مقایسه با سال گذشته ) مخالف تورم 

Deficit –  کسری , اشاره به کسری بودجه ناشی از کسری صادرات نسبت به واردات 

Delivery – ت که به تحویل ارز ,کاال یا سهام خریداری شده در تاریخ تعیین شده درآینده در بازار تحویل , اصطالحی اس  Future 

 اشاره میکند 

Demand –  تقاضا , مربوط به اصل عرضه و تقاضا )ِDemand Supply = ( 

Deposit –  سپرده , سرمایه نقدی سپرده شده نزد بانک یا کارگزار توسط معامله گر 

Depreciation –  کاهش ارزش , کاهش نرخ یک ارز در مقابل ارز دیگر 



Dept –  بدهی , بدهی و تعهدات مالی اشخاص , موسسات یا دولتها 

Divergence –  واگرایی , افتراق . به دورشدن دو خط درنمودار قیمت 

Documentary –  مستند , اسناد ارائه شده موسسات و شرکتها 

Domestic –  داخلی , محلی , اشاره به بازارهای مصرف و تولیدات داخلی هر کشور 

Doubt – تردید , شک . 

Draft –  حواله , برات 

Durable –  بادوام , پای 

Durable –  ل , یخچال , تلویزیون و..( سال ) اتومبی 3بادوام , پایدار , کاالهای با عمر بیش از  
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E 

  Earning– سود , سود بردن

ECB European Central Bank –  بانک مرکزی اتحادیه اروپا 

Economical –  اقتصادی , صرفه جویانه 

Employee –  کارفرمایی 

Employment –  اشتغال 

EMS European Monetary System –  سیستم مالی و پولی اتحادیه اروپا 

EMU European Monetary Union –  ) اتحادیه پولی اروپا ) منطقه یورو 

Energy – انرژی , اشاره به بحث نفت و تاثیرات آن بر بازارهای مالی دارد 

Equilibrium Price –  یک محصول تجاری برابرگردد  قیمت در حالتیکه میزان عرضه با تقاضا برای  



Euro –  ( 12واحد پول اتحادیه پولی اروپا  ) کشور  

Evidence –  گواهی , شهادتنامه . اشاره به گواهی مجمع مرکزی بورس در صورت استعالم 

Exceed –  متجاوز شدن , بالغ شدن از… اشاره به رکورد جدیدی از قیمت یا تولیذ کاال 

Exchange Rate – و ارز نسبت به یکدیگر نرخ تبدیل د  

Expectation –  انتظارات , انتظارات معامله گران در مورد نرخ یک ارز , کاال یا سهام 

Expiration Date – به تاریخ به پایان رسیدن مدت یک قرارداد در بازار Future  گفته میشود 

Export – صادرات , به مجموع صادرات کاال و خدمات گفته میشود 

Exponential MA –  نوعی اندیکاتور که بر اساس میانگین گیری اطالعات گذشته عمل میکند 

F 

  Fall– سقوط, اشاره به سقوط قیمت یک ارز نسبت به دوره قبلی 

Federal ( Fed ) Reserve –  خزانه داری فدرال ایاالت متحده امریکا 

Financial –  دارایی , مالی , بخشی از تجارت که به مدیریت دارایی و سرمایه میپردازد 

FloatingExchange Rate –  نرخ تبادالت ارزی شناور 

Fluctuation –  نوسان , باال و پایین رفتن نرخ در یک بازه زمانی 

FOMC Federal Open Market Committee –  ایاالت متحده امریکا که به تصمیم گیری کمیته مرکزی بازار و بانک مرکزی  

 در مورد نرخ بهره میپردازند

Forecast – پیش بینی , پیش بینی نرخ ارز, کاال یا سهام توسط تحلیل گران Foreign –  خارجی 

Foreign Exchange FX –  بازار تبادالت خارجی 

Forward Contract – ینده باشدبه قراردادی اطالق میگردد که زمان تحویل آن در آ  

Fund –  سرمایه , پول سرمایه گذاری شده در یک حساب جهت معامله 

  Fundamental– مکتب تحلیل اخبار و رویدادها در اقتصاد 

Future market –  بازاری که قرارداد ها در آن بر اساس ماهیت تحویل در آینده انجام میشود 

G 

tureFu واحد سنجش سرعت تغییرات قیمت در بازار –Gamma  

GDP Gross Domestic Product –  تولید ناخالص داخلی 

Green back –  اصطالحی برای دالر امریکا در بازار فارکس 

Gross Profit –  سود ناخالص , سود حاصله قبل از کسر مالیات یا کمیسیون 

H 



  Hedging– قفل کردن میزان سود و ضرر 

High – مشخص  باالترین قیمت ثبت شده در یک بازه زمانی  

Hike –  پرش های شدید و ناگهانی قیمت 

Holder Account –  ) مالک حساب ) در فارکس یا یک حساب بانکی عادی 

I 

  Illiquidity– رکورد , عدم جریان نقدینگی در یک بازار مشخص

Income –  درآمد , مجموع درآمد های هر شخص , شرکت یا موسسه مالی 

Incur –  توسط شرکتهای بیمه خسارت دیدن , تحمل خسارت  

Index – شاخص 

Indicator-  نشانگر , اندیکاتور 

Indices – شاخصها , مترادف Index 

Industry –  صنعت 

Inflation –  تورم , افزایش عمومی قیمت کاالها و خدمات نسبت به سال گذشته 

Initial margin –  حداقل سپرده اولیه معامله گر نزد کارگزار جهت معامله در یک بازار تجاری 

Insight –  بینش و دید تحلیلی به وضعیت اقتصادی یا سیاسی یک کشور یا مجموعه 

Insurance –  بیمه , صنعت بیمه گری 

Interaction –  اثر متقابل , به اثر متقابل یک رویداد و واکنش قیمت ارز به آن گفته میشود 

Interbank –  نرخ های برابری ارزهای مختلف در مقابل یکدیگر در بازار فارکس 

Interest Rate –  نرخ بهره 

International –  بین المللی 

Intervention – ای مرکزی در بازار دخالت , اشاره به دخالت برخی بانکه  

Introducing broker IB –  اشخاصی که مشتریان جدیدی را به کارگزاران معرفی میکنند 

Investment – سرمایه ای که تحت سرمایه گزاری میباشد 

Investor –  سرمایه گزار 

Invoice –  فاکتور , برگه گواهی خرید 

ISM Institute Of Supply Management – ه در ایاالت متحده امریکا موسسه مدیریت عرض  

Indicators Leading – شاخصهای راهبردی اوضاع اقتصادی 

J 



  Job– شغل 

Jobless claim – مطالبات بیمه بیکاری توسط بیکاران از مراکز بیمه بیکاری در امریکا اخذ میگردد 

L 

  Lending Fund– ه شدهسپرده , پول یا سرمایه ای که نزد بانک یا موسسه اعتباری سپرد

Leverage –  اعتبار اهرمی تخصیص یافته به معامله گران توسط کارگزار 

Liabilities –  طلبکاری , دیون 

Limit Order –  نوعی از سفارشات در بازارفارکس 

Liquidity –  نقدینگی , جریان نقدینگی در بازار 

Loan –  وام 

Long – ارز , کاال یا سهام را خریداری شده 

Loss Stop –  اشاره به حد ضرر تعیین شده توسط معامله گر ضرر ,  

Low – پایینترین نرخ ثبت شده قیمت در یک بازه زمانی مشخص 

M 

  Managed Account– سرمایه ای که توسط شخص یا موسسه ای مدیریت گردد

Manners & Material –  معادن و مواد معدنی 

Manufactoring Product –  محصوالت و تولیدات کارخانه ای 

Margin –  سرمایه احتیاطی , سرمایه ای که بعنوان پشتوانه نزد کارگزار حفظ میشود 

Margin call – حالتی که میزان ضرر معامالت از حد مجاز آن بیشتر گردد 

Market – بازار , محل داد و ستد 

Measured – ی که روسای بانکهای مرکزی ممکن است هنگام اعالم سیاستهای آتی خود در موردتغییرات  سنجیده شده , اصطالح

 نرخ بهره بکار ببرند 

Minutes – خالصه مذاکرات انجام شده در یک نشست اقتصادی 

Monetary –  پولی , مالی 

Money –  پول 

Monthly – ند ماهانه , دوره ای از زمان که شاخصهای اقتصادی در آن بررسی میشو  

Mortgage – رهن , گرو , اشاره به نرخ بهره مربوط به رهن 

MPC Monetary Policy Committee –  کمیته سیاستگذاری پولی انگلستان 

N 



  Narrow– کاهش آهسته آهسته نرخ ارز در نمودار قیمت 

Net profit – سود خالص , سود پس از کسر مالیات و کمیسیون 

NFA National Future Association –  سازمان حمایت از معامله کنندگان در برابر قوانین داخلی امریکا 

Non – Durable goods –  سال  3کاالهای ناپایدار , بی دوام با عمر کمتر از  

Note –  خالصه و گزارش بررسی شده عملکرد مالی شرکت یا موسسه مالی 

O 

  Offer– ( معامله گری که اقدام به فروش یک ارز میکند ) فروش 

Offset – بازکردن معامله دوم برای پوشش ضرر معامله اول , مترادف Hedge 

OPEC –  سازمان صادر کنندگان نفت خام 

Option market – خریدار حق   ارز در قیمتی مشخص برای تحویل در تاریخ تعیین شده در آن معامله میشود اما بازاری که کاال یا

 هیچگونه ادعایی در مقابل تغیرات قیمت نخواهد داشت 

OTC Over-The-Counter –  ) بازاری که مرکزیت و مکان مشخصی ندارد) فارکس 

P 

  Pace– گام برداشتن , به جهش قیمت و حرکت آن در نمودار قیمت گفته میشود 

Performance –  عملکرد, کارنامه معامالت شخص یا شرکت مدیریت سرمایه 

Personal – شخصی , مربوط به میزان شاخص خرجکرد شخصی میباشد 

PIP Point –  کوچکترین واحد شمارش نوسان قیمت 

P/L Profit/Loss –  نسبت سود به ضرر , سود ناخالص 

Policy – آینده یک شرکت یا بانک  سیاست , تصمیمات در مورد رویه اقتصادی  

Position –  معامله 

Price Predicting –  پیش بینی قیمت 

Prelimary Pre –  اولیه , مقدماتی . بررسی مقدماتی یک شاخص اقتصادی 

Premium –  دریافت اضافه بر کمیسیون بعلت حجم باالی سفارش مورد تقاضا معامله گر 

Price –  قیمت 

Producer –  تولید کننده 

Product –  محصول تولیدی 

Production –  تولید 

Projection –  پیش بینی قیمت 



Properties total –  مجموع اموال و دارایی ها 

Purchase r –  ) خرید ) خریدار 

R 
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  Range Price– محدوده نوسان قیمت در یک دوره زمانی مشخص

Rate –  نرخ 

Release s – ( شاخصهای اقتصادی اعالم شده در تاریخ مشخص  ) فوندامنتال  

Relieve –  تخفیف , کاستن از قیمت 

Repurchase Agreement Repo – نوعی قرارداد در بازار future  که فروشنده 

 . تعهد میکند کاال را بعد از فروش دوباره خریداری کند

  Reserve– ذخیره , خزانه داری

Resistance –  حد باالیی قیمت در یک سیکل نوسان قیمت 

Retail sales –  خرده فروشی 

Retired –  بازنشستگان , از کار افتادگان 

Rumor – شایعه , اخبار کذب منتشره توسط شرکتها یا اشخاص 

S 

  Salary– حقوق , دستمزد , حقوق ماهیانه ثابت 

Scalper –  معامله گرانی که در بازار فارکس تنها بدنبال چند پیپ میگردند 



Sell –  فروش 

Sentiment –  تمایالت , احساسات 

Settlement Price –  آخرین قیمت معامله شده یک محصول تجاری در طول روز گذشته 

Short – ارز , کاال یا سهام فروخته شده 

Skeptical – ه گر در هنگام معاملهاحساس تردید و شک معامل  

Slip = swoop = Slide down –  نزول و کاهش قیمت 

Speculators –  میگردند )   میشود که با مشاهده بازار در پی صید فرصتهای معامله از روند های ایجاد شده به معامله گرانی گفته

 برخالف بازارسازها ( 

Spend – خرج کردن , مربوط به شاخص خرجکرد مصرف کنندگان 

SPOT –  معامله ای که در کمتر از دو روز کاری تسویه گردد 

Spread –  اختالف بین نرخ ASK  و BID ,  کارمزد دریافتی کارگزار در فارکس 

Stock market –  بازار بورس سهام و اوراق بهادار 

Stop order –  نوعی سفارش خرید یا فروش در هنگام افزایش قیمت از حدود باال و پایین 

Strengthen –  تقویت شدن , قدرت گرفتن قیمت , افزایش قیمت یک ارز در مقابل دیگری 

Supply – عرضه , مربوط به اصل عرضه و تقاضا ( Supply= Demand ) 

Support –  حد پایین سیکل نوسان قیمت 

Survey –  وضعیت و شرایط عمومی اقتصادی یک کشور یا مجموعه 
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 شبکه جهانی تبادالت اطالعات تجاری بین بانکی ) شبکه سوئیفت (

T 

  Tankan– موسسه ارائه دهنده شاخصهای وضعیت اقتصادی کشور ژاپن 

Target –  حد سود , حد مورد نظر قیمت به هدف بسته شدن بر روی سود 

Tax – ید , بازرگانی , خدمات ومالیات , ضریب افزوده ای بر قیمت تول  … 

Technical analysis –  مکتب تحلیلی فنی ) تکنیکال ( که از ابزاری چون نمودارها و اندیکاتورها بهره میبرند 

Trade –  ) معامله کردن یک محصول تجاری ) ارز, کاال یا سهام 

Treasury –  خزانه داری 

U 

  Unemployment rate– عداد بیکاران هر کشور نرخ بیکاری , درصد تغییرات ت



U.S Treasury Bill –  اوراق قرضه منتشره دولت امریکا همراه با تخفیف در فروش 

 مدت اعتبار این اوراق کمتر از یکسال میباشد 

 U.S Treasury Note– 10یک تا   منتشره بصورت کوپن بها دار , خریدار در صورت تحویل این کوپن پس از مدتی از اوراق قرضه  

سال سود مشخصی دریافت خواهد کرد .  

Versus –  در مقابل , در برابر , اشاره به مقایسه یک ارز در برابر ارز دیگری 

Volatility – صمیزان نوسان و جنبش قیمت یک محصول تجاری در بازه زمانی مشخ  

Volume – مجموع حجم معامالت انجام شده در بازه زمانی مشخص 

W 

  Wage– دستمزد ساعتی 

Wall street –  خیابانی مشهور در نیویورک که مرکز تجارت نیویورک نیز میباشد 

Weekly –  هفتگی 

WireTransfer –  انتقال و حواله پول از شعب یک بانک به سایر بانکهای سراسر دنیا 

Y 

  Yield– رصد بازدهی سالیانه یک سرمایه گذارید

Year –  سالیانهاصطالحات کاربردی 

——————— 

:AC/No شماره حساب یا شماره الگین میباشد.  

:Ticket شماره رسید یک پوزیشن یا معامله 

:Open Timeزمان باز شدن پوزیشن یا معامله   

Item: نوع ارز یا کاال و یا سهام 

S/L: Stop Loss (حد ضرر) 

خاص غیر قابل   بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه   :حد ضرر فقط در شرایط عادیتوضیح  

گذاشتن حد ضرر هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست  . 

T/P:take profit  )حد سود(  

خاص غیر قابل   بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه   فقط در شرایط عادیتوضیح :حد سود 

گذاشتن حد سود هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد  اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست  . 

:Commissionداد متفاوت میباشدکمیسیون یک معامله که بسته به نوع قرار.  

R/O Swap: interest Rate: بستگی دارد    که مبنای محاسبه آن به نوع معامله ، قرارداد و جهت )خرید یا فروش( آن، سود بانکی 

فروش از حسابش کسر می شود که در هنگام خرید این سود به حساب معامله گر واریز و در هنگام . 

Trade P/L: سود یا ضرر قطعی 



Floating P/L: سود یا ضرر شناور 

Closed Trade P/L: معامله بسته شده  سود یا ضرر قطعی  

Deposit : ) دالر امریکا یا یورو و…( مبلغ سپرده که بسته به نوع حساب متفاوت میباشد  

Withdrawal: برداشت وجه از حساب 

Balance:مانده حساب قبل از باز شدن پوزیشنهای )معامالت( موجود. 

Margin Requirement:موجودی مورد نیاز برای انجام یک یا چند معامله که معموال به درصد و یا مبلغ نمایش داده میشود 

:Total Credit Facility جمع وام اختصاص داده شده به یک حساب 

:Equity موجودی خالص یا مانده حساب که در حالت باز بودن پوزیشن )معامله( ، به صورت شناور است. 

Available Margin: موجودی ضریب معامالت که در حالت باز بودن پوزیشن )معامله( ، به صورت شناور است. 

:Free Margin موجودی ضریب معامالت به دالر که در حالت باز بودن پوزیشن )معامله( ، به صورت شناور است. 

:Margin Level=ML بودن پوزیشن )معامله( ، به صورت شناور است  که در حالت باز   ضریب معامالت نسبت به موجودی  درصد . 

Leverage: برابر موجودی خالص 300تا   100انجام معامالت که معموال برای ارزها  حد اکثر ضریب مجاز برای    (Equity)    و برای

خالص برابر موجودی 150تا   50مانند طال و نقره   فلزات قیمتی  (Equity)  است. 

Cell Margin warning: موجودی خالص  سری اخطار ک  (Equity) که نرخ محصولی که توسط   یک حساب زمانی رخ میدهد

حساب کافی نباشد، که در این حالت   حساب خریداری یا فروخته شده برعکس حرکت کند و به جائی برسد که موجودی صاحب  صاحب 

ست الزم از پوزیشنهای )معامالت( موجود را ب میبایستی افزایش موجودی داد و یا مقدار   . 

Stop out: اخطار کسری موجودی خالص در صورتی که صاحب حساب به   (Equity) یا Cell Margin warning   توجه نکند و

به پایان باشد سیستم بصورت اتوماتیک   موجودی خالص نزدیک   محصول معامله شده همچنان برعکس نوع معامله حرکت کند و   نرخ

معامالت به صورت   و مقدار آن را میبندد و درصورتی که روند عکس ادامه پیدا کند کلیه نوع   بعضی پوزیشنهای )معامالت( را بسته به

 .خودکار بسته میشود تا جائی که هیچ معامله ای باقی نماند 

Volume: روز و یا  1ساعت ،  1دقیقه ،  1تغییر نرخ در یک دوره زمانی    تعداد مرتبه   …. 
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