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 فاریکس تجارت کا پس منظر میں



x
 x ForexMart

:خطرے کی تنبیہه
 غیر ُملکی کرنسیوں میں لین دین خاصا غیر یقینی اور پیچیده نوعیت کا ہے اور یه تمام 

سرمایه کاروں کے لئے  موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔ فاریکس تجارت کے نتیجے میں خاطر 
خواه فائده یا نقصان ہوسکتا ہے۔ لہذا، یه مشوره  نہیں دیا جاتا که آپ اُس رقم کی سرمایه کاری 

کریں که جس سے آپ محروم ہونے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔  فاریکس مارٹ کی پیش 
کرده خدمات استعمال کرنے سے پہلے، براه کرم فاریکس تجارت سے متعلقه تمام خطرات کو 

سمجھ لیں اور ان کا ادراک کریں۔ اگر ضروری ہو تو مالی مشوره لیں

:فاریکس مارکیٹ
فاریکس تجارت کا پس منظر میں 10 خیاالت
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فارن ایکسینج کیا ہے؟
فارن ایکسینج کرنسیوں کی خرید و فروخت کا عالمی بازار ہے جو 24 

گھنڻے اور ہفتے میں پانچ دن کام کرتا ہے۔  اسے Forex بھی کہا جاتا ہے، یه دنیا کی 
سب سے بڑی اور لیکویڈ مارکیٹ ہے، جس کا یومیه تجارتی حجم4 ڻریلین ڈالر سے 

زیاده ہے۔

ForexMart
 کرنسی کے تاجروں کو مستقبل کے

لئے تیار کرتا ہے
 ForexMart آپ کو پیچیده فاریکس مارکیٹ میں التعداد مواقع حاصل کرنے میں 

مدد فراہم کرتا ہے۔ یه سیکھنے  میں آسان کتابچه آپ کو وه تمام چیزیں سکھائے گا جو 
آپ کو دنیا کی سب سے لیکویڈ مالیاتی مارکیٹ میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔

$

€

x
forexmart.com

فاریکس تجارت کا پس منظر میں 10 خیاالت
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Forex تجارت کیسے کریں ؟

  کرنسیوں کا کاروبار پئیرز میں ہوتا ہے؛ یعنی تاجر کرنسیوں 
کے ایک پئیر میں خرید و فروخت کر تے ہیں۔ آسان ترین الفاظ 

میں یه کسی مخصوص کرنسی کے ساتھ دوسری کرنسی کا 
تبادله ہے

وسیع تر تناظر میں بات کریں تو ہم یورو/ یو ایس ڈی کا استعمال کریں گے۔ پہلی 
کرنسی (اس مثال میں، یورو) بنیادی کرنسی ہے، جبکه دورسی کرنسی (امریکی ڈالر) ثانوی 

کرنسی ہے۔ بنیادی کرنسی کی فروخت کی الگت کو بولی کی قیمت کے طور پر جانا جاتا 
ہے، جبکه بیس کرنسی کی خریداری کی الگت آسک کی قیمت ہے. ایک تاجر یا تو بنیادی 

کرنسی فروخت کرتا ہے یا بنیادی کرنسی کی خرید کرتا ہے ۔

$

€

بنیادی کرنسی   ثانوی کرنسی

(حواله جات: یورپی مرکزی بینک کی شرح سود میں اضافے کے امکان کے بارے میں ایک خب)

صورت نمبر :1 بِڈ - بنیادی کرنسی فروخت کریں

 اگر آپ کو لگتا ہے که بعد ازاں  ای سی بی شرح فیصلے کی وجه سے قیمت میں اضافه کے 
ساتھ  یورو کی قیمت  امریکی ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہونے کا امکان ہے تو آپ فروخت 
کریں گے. اس کرنسی پئیر کو فروخت کرتے وقت، آپ یورو فروخت کر رہے ہیں اور اسی 

دوران امریکی ڈالر خرید رہے ہیں
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 ہی کیوں

FOREX

Forex ہی کیوں؟
:ForexMart کو طریقوں کی گنتی کرنے دیں

 ایک سرمایه کار دن میں 24 گھنڻے کرنسیوں کی تجارت کر سکتا ہے۔ لہذا وه اپنے 
لئے دستیاب مناسب وقت میں فوری طور پر تجارت کر سکتے ہیں

مارکیٹ پر متعلق معاشی اعداد و شمار اور خبریں سب کے لئے دستیاب ہوتی ہیں

 یک ڈی سینڻرالئزڈ مارکیٹ ہونے کی وجه سے، فاریکس مارکیٹ پر کوئی ایک 
اداره ، گروه یا ُملک حکمرانی نہیں کرتا ہے

 پ مارکیٹ کی مجموعی سمت سے قطع نظر کسی بھی وقت تجارت کر سکتے ہیں۔ 
اس کے عالوه، آپ  مارکیٹ کے موجوده حاالت سے فائده اڻھا سکتے ہیں اس کا 

انحصار اس بات پر  ہے که کون سی کرنسیاں اوپر اور نیچے ہیں۔

www.forexmart.com

فاریکس تجارت کا پس منظر میں 10 خیاالت 

امریکی ڈالریورو \

یورو     یو ایس ڈی  بِڈ
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" الٹ کیا ہے؟
 مالیات میں، الٹ ایک ایکسچینج یا دیگر ریگولیڻری باڈی کے ذریعہ مقرر کرده مالیاتی 

انسڻرمنڻس کی معیاری مقدار کا پیمانہ ہے۔ ایک الٹ بیس کرنسی کے 100,000 یونڻس 
۔ کے برابر ہے

 ہمیں یه کہتے ہوئے فخر ہے که ForexMart نے اپنے صارفین کو مختلف آالت سے لیس کیا 
ہے تاکه تجارت  کرتے وقت ان کے خطرے کو کم کرنے میں ان کی مدد کی جاسکے۔ اس کے 

عالوه تاجروں کو مندرجه ذیل :باتوں پر غور کرنا چاہئے

 یه سہولت آپ کو زیاده سے زیاده خطره 
مول  لینے کے لئے تیار ہونے کے لئے 
پیشگی سیٹ  کرنے کے قابل بناتا ہے۔ 

چنانچه ایک بار جب  تجارت شده کرنسی 
متعین کرده کرنسی سے چلی  جائے گی 
 " تو یه آڈر کو خود بخود تجارت کو بند 

کر دے گا۔

 یه پیمانه آپ کو اپنے منافع میں محفوظ 
کرنے  اور مارکیٹ کے پہلے سے طے 

شده ہدف تک  پہنچنے کے بعد اپنی 
تجارت بند کرنے کی  اجازت دیتا ہے، 
اور شرح زیاده رہتی ہے۔ اگرچه  یه آپ 

کے حاصل ہونے والے منافع کو محدود  
کرتا ہے، لیکن یه آپ کو کرنسی کی قیمت 

میں اچانک کمی سے محفوظ کرے گا۔

سڻاپ الس آڈر منافع لینے کا آڈر

R
I
S
K

1.1312     1.1314   Up BY Two PIPS

صورت نمبر2: آسک - بنیادی کرنسی خریدیں

 اگر آپ کو لگتا ہے که ای سی بی ریٹ میں اضافه نہیں کرے گا اور یورو امریکی ڈالر کے 
مقابله میں مضبوط  ہوگا تو آپ یورو کو خریدیں گے. جب آپ یورو میں آسک کرتے ہیں تو آپ 

یورو خرید رہے ہوتے ہیں   اور اسی دوران امریکی ڈالر فروخت کر رہے ہوتے ہیں

لیوریج کیا ہے؟
 سرمایه کاری کے ممکنه منافع کو بڑھانے کے لئے ادھار سرمائے کا استعمال لیوریج ہے۔ 

فاریکس مارٹ کم  خطرے کے ساتھ محفوظ، قابل بھروسه انداز سے تجارت شروع کرنے کے 
لئے مختلف لیوریج آپشنز پیش کرتا ہے۔

پپ کیا ہے؟
 پپ ایک کرنسی کا سب سے چھوڻا پیمانه ہے، جو اعشاری نقطہ کے بعد آخری عدد ہے۔ تاجر 
بازار میں اپنے  نفع اور نقصان کو جاننے کے لئے پیپس کا استعمال کرتے ہیں۔ زیاده تر بڑے 

کرنسی پئیر کی قیمت چار  اعشاریه مقامات پر ہے۔ اوپر دی گئی مثال کا حواله دیتے ہوئے، 
فرض کرتے ہیں که آئیے 

 یورو/ یو ایس ڈی پئیر کی قیمت 1.1312 پر بتائی گئی ہے۔ لہذا یورو 1.13 ڈالر پر ہے۔ اب، 
فرض کریں که  کرنسی 1.1312 سے  1.1314تک دو سے بڑھ گئی ہے۔ اس لئے یورو کی 

قدر میں دو پپس کا اضافه ہوتا ہے۔

فاریکس تجارت کا پس منظر میں 10 خیاالت

یورو     یو ایس ڈی آسک
 میں تجارت کے دوران  
خطرے کو کیسے کم کر 

سکتا ہوں؟

 یوپی از دو پی آئی پی ایس

www.forexmart.com
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نٹ کس طرح سے کھولیں ؟ تجارتی اکاوٴ
www.forexmart.com ہوم پیچ کا مطالعه کریں ForexMart

 میں فاریکس کے بارے میں مزید تفصیالت
کہاں سے سیکھ سکتا ہوں؟

ForexMart ساتھ تجارت کیوں؟

$

€

WWW.FOREXMART.COM

ForexMart دنیا بھر کے مختلف ممالک کے مقرر کرده ضوابط کی پاسداری کرتا 
۔ ہے

صنعت کی بہترین پیروی کرنے کا ہمارا عزم عمل در آمد اور گاہک کی ضروریات 
کو پورا کرنا ہمیں اپنے شعبے میں سب سے آگے رکھتا ہے۔ ہم اپنے گاہکوں کو 

ں -  عالمی معیار کا تجارتی پلیٹ فارم فراہم کرتے ہی

ہماری کسڻمر سپورٹ ڻیم دن میں 24 گھنڻے اور ہفتے میں پانچ دن دستیاب ہے تاکہ 
ں۔ آپ جہاں بھی ہوں ڻریڈنگ سے متعلق معامالت میں آپ کی مدد کر سکی

ہمارے پاس کوئی لین دین نہیں ہے، مسابقتی اور شفاف قیمتوں کو یقینی بنایا جاتا 
ں۔ ہے۔ اس کے عالوه، ہم ممکنہ جلد از جلد وقت پر تجارت پر کارروائی کرتے ہی

:فاریکس مارکیٹ
فاریکس تجارت کا پس منظر میں 10 خیاالت
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ر  سیمینار / کریش کورسز مالیاتی مشی

ای بک 

ز  ویبینرز / ویڈیو ڻیوڻوریل

ForexMart کے ایف اے کیو یا فاریکس 
ں گلوسری کا مطالعہ کری
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