
 الخسارة حسب المعادلة التالٌة: \ٌتم حساب مقدار الربح 

 " لمراكز الشراءBuyسعر الفتح(× )العقد  -سعر الغلق( × الخسارة = )العقد  \الربح  " ــ 
 " لمراكز البٌعSellسعر الغلق(، حٌث:× )العقد  -سعر الفتح( × الخسارة = )العقد \الربح  " ــ 
  الخسارة بعملة المؤشر؛ \الربح  الخسارة ــ \الربح 
 حجم العقد فً العملة األساس؛ العقد ــ 
 سعر الصرف فً وقت غلق المركز؛ سعر الغلق ــ 
 سعر الصرف فً وقت فتح المركز. سعر الفتح ــ 

 .EURGBP" لزوج العمالت Sellحساب الربح / الخسارة لمركز بٌع " مثال ــ

 البٌانات الحسابٌة:

 لوت. 0..9 حجم العقد )فً لوتات( ــ 
 أداة التداول ــ EURGBP. 
  سعر الفتحEURGBP 9.90.0 ــ 
  سعر الغلقEURGBP (.9.9.99=  0..9.9 – 9.90.0نقطة =  99.) 0..9.9 ــ 
  بعملة  حجم العقد(EURــ )   .00999 EUR. 

  سعر الصرفGBPUSD الزم لتحوٌل الربح  0.90.9 ــ(\  الخسارة منGBP  إلىUSD.) 

 المعادلة:

 .GBP 09.=  00911.- 00091.1.( = 9.90.0× 00999.) -( 9.90.0× 00999.الخسارة = ) \الربح  ..
فً  USD. إذا كان USD، وسنحتاج إلى تحوٌل الربح / الخسارة إلى USDنقوم بحساب الربح / الخسارة فً  .0

ى سعر الصرف، أما إذا فً المركز زوج العمالت، الذي نرٌد حسابه فً أول الزوج، فقٌمة الربح / الخسارة ٌجب تقسٌمها عل
 .GBP  ×  0.90.9  =0....9 USD 09.:  الثانً فنضربها كما فً حالتنا

 ربح. USD 9....0تساوي  EURGBPإذاً فً النتٌجة قٌمة الربح / الخسارة للزوج 

ٌمكن حساب الربح / الخسارة للمراكز بالعمالت األخرى والمعادن الفورٌة فً سوق الفوركس 

 سلوب الذي تم استخدامه فً المثال أعال..بنفس األ

 على النحو التالً: SPX500ٌتم حساب األرباح والخسائر على أداة 

 :بالنسبة لمراكز الشراء  Profit/Loss = (ClosePrice – OpenPrice) × Lots × 100؛ 
  :بالنسبة لمراكز البٌعProfit/Loss = (OpenPrice – ClosePrice) × Lots × 100 

 على النحو التالً: WassSt30ساب األرباح والخسائر على أداة ٌتم ح

 :بالنسبة لمراكز الشراء  Profit/Loss = (ClosePrice – OpenPrice) × Lots؛ 
  :بالنسبة لمراكز البٌعProfit/Loss = (OpenPrice – ClosePrice) × Lots 

 


