
 Forex Calculators شنائی با نرم افزارآ

این نرم افزار مخصوص پلتفرم هایی است که از سیستم عامل اندروید پشتیبانی 

 می کند.

 ابتدا نرم افزار را از لینک زیر دانلود نمایید

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edge11.app.forexcalculators.beta 

بعد از دانلود آن را بر 

روی دستگاه اندرویدی 

 خود نصب نمایید.

 

بعد از باز شدن نرم افزار شکل روبرو در قسمت 

Position Size  .مشاهده می شود 

ارزی که موجودی حساب براساس آن افتتاح  -1

 شده است.

 جفت ارزی که قرار است محاسبه شود. -2

 میزان باالنس )موجودی( اکانت -3

 میزان استاپ الس ببر حسب پیپ -4

 ریسک بر حسب درصد -5

  (Exchange)نرخ تبدیل ارز موردنظر -6

 میزان ریسک یا ضرر -7

 سایز پوزیشن -8

 میزان حجم برحسب الت در اکانت استاندارد -9

 مینیمیزان حجم برحسب الت در اکانت  -10

 میکرومیزان حجم برحسب الت در اکانت  -11

 استانداردارزش هر پیپ در یک الت  -12
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 STOP LOSS & TAKE PROFITدر قسمت 

 ارز مورد استفاده در اکانت -1

 جفت ارزی که قرار است محاسبه شود. -2

 پوزیشن )معامله( میزان  -3

 قیمت باز شدن پوزیشن -4

 مقدار ریسک یا ضرر احتمالی -5

 میزان ریسک به ریوارد -6

 نوع پوزیشن -7

 )محاسبه استاپ الس یا حدضرر نقطه -8

 توسط نرم افزار(

 توسط  )محاسبهسود یا حد تارگت نقطه -9

 نرم افزار(

 ارزش هر پیپ -10
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 MARGINدر قسمت 

ارزی که موجودی حساب  -1

 براساس آن افتتاح شده است.

جفت ارزی که قرار است  -2

 محاسبه شود.

 پوزیشن )معامله( میزان  -3

 ضریب اهرمی یا لوریج -4

 نرخ تبدیل ارز انتخاب شده -5

برای باز مقدار موجودی که  -6

کردن این مقدار پوزیشن نیاز 

 .)نسبت به ضریب است

 اهرمی(
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 PIP VALUEدر قسمت 

ارزی که موجودی حساب  -1

 براساس آن افتتاح شده است.

جفت ارزی که قرار است  -2

 محاسبه شود.

 پوزیشن )معامله( میزان  -3

 میزان پیپ -4

 نرخ تبدیل ارز انتخاب شده -5

 ارزش هر پیپ -6
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