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 Сауда шарттары 
«iPA Инвестор» шоты 

Шот валютасы USD 

Қаржы құралдары 

Негізгі: 

EUR/USD EUR/USD EUR/USD 

USD/JPY USD/CAD AUD/USD 

NZD/USD   

 

Қосымша: 

EUR/CHF EUR/CHF EUR/CHF 

EUR/GBP EUR/GBP EUR/GBP 

EUR/JPY EUR/AUD AUD/NZD 

AUD/JPY CHF/JPY  

Swap (Pips)* Келісімшарт ерекшелігі  (төменде қараңыз) 

Спред* 
Динамикалық. Барлық қаржы инструменттері бойынша 

минималды мүмкін спред — 0 тармақ 

Комиссия* сауда валютасының 100 000 бірлігі үшін 16 USD 

Минималды бастапқы депозит* 

 
 

Басқаруда бар қаражаттардың жалпы сомасына байланысты: 
 
 

• 100 USD егер қаражаттар болмаса; 
 
 

• 50 USD жалпы қаражаттар сомасы 100 USD тең немесе көп болса; 
 
 

• жалпы қаражаттар сомасы 100 USD аз болса, мына формула  
бойынша есептеледі: 100 USD — Balance, 
 
 

мұндағы Balance — басқаруда бар ағымдағы жалпы қаражаттар көлемі 
 
 

Максималды баланс 

 

1 000 000 USD  
(басқарылып отырған қаражаттардың жалпы көліміне байланысты ең үлкен 

баланстың шектеуін жүйе автоматты түрде қою мүмкін) 

 
 

Мәміленің минималды көлемі 0,0001 лот (базалық валютаның 10 бірлігі) 

Мәміле мөлшерінің өзгеру қадамы 0,0001 лот (базалық валютаның 10 бірлігі) 

Мәміленің максималды көлемі Нарықтағы қолжетімді өтімділіктің болуына байланысты 

Шоттағы бір мезгілде ашылған жайғасымдардың 

максималды саны 
200 

Кредиттік иін* негізгі қаржы құралдары үшін
 

 

Басқарылып отырған қаражаттардың жалпы көліміне байланысты  

 

Бастапқы деңгей: 
10 000 USD-дан аз шоттар үшін 1:30. 

10 000 USD-дан 300 000 USD-ға дейінгі шоттар үшін иіннің есебі мына 

формуламен есептеледі: 

Margin (max) / Balance * 

Мұндағы Margin (max) — маржаның ең үлкен мөлшері, базалық валютаның 300 

000 бірлігі деңгейінде қойылған. 
Balance — басқаруда бар ағымдағы жалпы қаражаттар көлемі. 

* Егер ағымдағы қаражаттар көлемі 300 000 USD-дан көп болса, онда кредиттік 

иінді есептегенде Balance мәні Margin (max) мәніне тең болады, сәйкесінше 
кредиттік иіннің мөлшері 1:1 болады. 
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 Сауда шарттары 
«iPA Инвестор» шоты 

Кредиттік иін қосымша қаржы құралдары үшін
 

 

Басқарылып отырған қаражаттардың жалпы көліміне байланысты  

 

Бастапқы деңгей: 
10 000 USD-дан аз шоттар үшін 1:20. 

10 000 USD-дан 200 000 USD-ға дейінгі шоттар үшін иіннің есебі мына 

формуламен есептеледі: 

Margin (max) / Balance * 

Мұндағы Margin (max) — маржаның ең үлкен мөлшері, базалық валютаның 200 
000 бірлігі деңгейінде қойылған. 

Balance — басқаруда бар ағымдағы жалпы қаражаттар көлемі. 

* Егер ағымдағы қаражаттар көлемі 200 000 USD-дан көп болса, онда кредиттік 
иінді есептегенде Balance мәні Margin (max) мәніне тең болады, сәйкесінше 

кредиттік иіннің мөлшері 1:1 болады. 

 

Margin Call*
 

Маржа деңгейінде шотта 60% кем емес кезде 

Stop Out*
 

Маржа деңгейінде шотта 50% кем емес кезде 

Пайданы үлестіру 

 
 

Орындалады: 

•  «iPA-Инвестор» шотынан қаражаттарды шығарған кезде; 

•  сауда сессиясы біткесін. 

 
 

iPA Инвестордың табысы 

 
 

•  iPA-Басқарушы сауда сигналдарын көшіруге жазылған кезде 

«iPA-Инвестор» шотында болған пайданың 70%-ы; 
 
•  Жарияланған Қоржынның сауда сигналдарын көшіруге 

жазылған кезде «iPA-Инвестор» шотында болған пайданың 40%-ы  

 
 
 

 

 

 

* Спред — белгілі бір қаржы құралына арналған сол сәттегі Bid сату мен Ask сатып алудың ең үздік бағалары арасындағы айырмасы. 

* Swap (Pips) — cауда күні ішінде қаржы нарығында сауда операцияларын жасауға керек кредиттік иінді ұсынғаны үшін Компания өзінің 

пайдасына алатын пунктермен көрсетілген комиссия мөлшері. Егер позиция ағымдағы сауда күні біткенше жабылса (UTC уақыты 
бойынша 23:59:59 дейін), онда Swap алынбайды. 

* Комиссия — әрбір іске асқан сауда операцияларының көлемі үшін алынатын комиссия. 

* Кредиттік иін — кепілдік сомасы мен сауда операциясы көлемі арасындағы байланыс. Кредиттік иіннің ұсынылатын мөлшері, шоттың 

ағымдағы балансына байланысты.  

* Margin Call —  Клиентті сауда платформасы арқылы барлық ашық жайғасымдар бойынша қажетті маржаның кем екендігі туралы 

ескерту. 

* Stop Out — Клиенттің келісімінсіз және оны алдын ала ескертпей, ашық жайғасымды ұстап тұруға қаражаттың жетіспейтіні жағдайында 

Компанияның жайғасымды күштеп жабуы туралы бұйрығы. 

* Минималды бастапқы депозит — Жеке Кабинеттегі Негізгі шоттан «iPA-Инвестор» шотына аударуға болатын ең аз сома, бұл басқаруда 

бар ағымдағы жалпы қаражаттар көлеміне тәуелді. 
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Сауда шарттары 
«iPA Инвестор» шоты 

 

Келісімшарттардың ерекшеліктері 

Name 

Symbol 

Symbol  

(Currency pair) 

Quotation  

Format 

Margin Requirements for 1 

lot 

Swap  

(Pips) 

Австралиялық доллар  
vs Канадалық доллар 

AUD/CAD 0,00001 AUD 100 000 26 

Австралиялық доллар  
vs Жапондық иена 

AUD/JPY 0,001 AUD 100 000 12 

Австралиялық доллар vs 

Жаңазеландиялық доллар 
AUD/NZD 0,00001 AUD 100 000 25 

Австралиялық доллар  
vs АҚШ доллары 

AUD/USD 0,00001 AUD 100 000 19 

Швейцарлық франк  
vs Жапондық иена 

CHF/JPY 0,001 CHF 100 000 13 

Евро vs  
Австралиялық доллар 

EUR/AUD 0,00001 EUR 100 000 20 

Евро vs  
Канадалық доллар 

EUR/CAD 0,00001 EUR 100 000 22 

Евро vs  
Швейцарлық франк 

EUR/CHF 0,00001 EUR 100 000 10 

Евро vs  
Британдық фунт 

EUR/GBP 0,00001 EUR 100 000 10 

Евро vs Жапондық иена EUR/JPY 0,001 EUR 100 000 10 

Евро vs АҚШ доллары EUR/USD 0,00001 EUR 100 000 8 

Британдық фунт  
vs Швейцарлық франк 

GBP/CHF 0,00001 GBP 100 000 25 

Британдық фунт  
vs Жапондық иена 

GBP/JPY 0,001 GBP 100 000 15 

Британдық фунт  
vs АҚШ доллары 

GBP/USD 0,00001 GBP 100 000 12 

Жаңазеландиялық доллар vs 

АҚШ доллары 
NZD/USD 0,00001 NZD 100 000 10 

АҚШ доллары  
vs Канадалық доллар 

USD/CAD 0,00001 USD 100 000 12 

АҚШ доллары  
vs Швейцарлық франк 

USD/CHF 0,00001 USD 100 000 9 

АҚШ доллары  
vs Жапондық иена 

USD/JPY 0,001 USD 100 000 9 
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Сауда шарттары 
«iPA Инвестор» шоты 

 

Келісімшарттардың ерекшеліктері 

 

* Symbol (Currency pair) — валюталық жұп жалпыға бірдей қысқартылған атауы. 

* Quotation Format — баға белгілеудің сандық көрсеткіші. 

* Margin Requirements for 1 lot — маржаны қамтамасыз етудің мөлшері, 1 лотпен сауда операциясын іске асыру үшін талап етіледі 

(валюталық жұптар үшін 1 лот базалық валютаның 100 000 бірлігіне тең). 

* Swap (Pips) — cауда күні ішінде қаржы нарығында сауда операцияларын жасауға керек кредиттік иінді ұсынғаны үшін Компания өзінің 

пайдасына алатын пунктермен көрсетілген комиссия мөлшері. Егер позиция ағымдағы сауда күні біткенше жабылса (UTC уақыты 

бойынша 23:59:59 дейін), онда Swap алынбайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


