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ي حالة التناقض، فقط 
 .تأخذ حير  التنفيذ النسخة اإلنكليزية التاليةيتم توفير ترجمة االتفاقية اىل العربية للراحة فقط. ف 

 مخاطر التداول 
 

 إنزالق في االسعار 

سبب ارتفاع التقلبات أو حجم إلى تزويد العمالء بأفضل األسعار المتاحة وتحاول تنفيذ جميع األوامر بالسعر المطلوب. ومع ذلك، هناك أوقات قد تخضع فيها األوامر، ب iFOREXتسعى 

 سبوع أو فجوات السوق األخرى.التداول، لالنزالق. يحدث هذا بشكل شائع خالل األحداث اإلخبارية األساسية أو توقف التداول أو عطالت نهاية األ

 

رفة. على الرغم من أن العميل قد يطلب التنفيذ  قد يخلق التقلب في السوق ظروفا يصعب فيها تنفيذ األوامر، ألن السعر قد يتقلب بالعديد من النقاط في وقت قصير بسبب حركة السوق المتط

 مستحيل تنفيذ األمر بالسعر المطلوب وبالتالي سيتم تنفيذ األمر بأفضل سعر متاح.بسعر معين، إال أن السوق قد تحرك بشكل كبير بحيث يكون من ال

 

ي سعر معين. لذلك، قد تواجه أوامر وقف بمجرد تنفيذ أمر وقف الخسارة، يصبح أمر "في أفضل اسعار السوق"، وسيتم تنفيذه بأقرب سعر ممكن. ليس هناك ما يضمن أنه سيتم تنفيذه بأ

 عتمادا على ظروف السوق.الخسارة انزالقا ا

 

 الق.من المهم مالحظة أن االنزالق في االسعار ال يؤثر على حماية الرصيد السلبي، ولن تخسر أبدا أكثر من المبلغ المستثمر، حتى لو حدث انز

 

 التأخير في التنفيذ االوامر / الحدود

 FXnetلقة باتصال المتداول باإلنترنت وبشبكات الشركة ، مما قد يؤدي إلى " تعليق" األوامر . قد ال تحافظ منصة تداول قد يحدث تأخير في التنفيذ ألسباب مختلفة، مثل المشكالت الفنية المتع

راب في بسبب نقص قوة اإلشارة من اتصال السلكي أو اتصال هاتفي. يمكن أن يؤدي حدوث اضط iFOREXعلى ان يكون جهاز كمبيوتر المتداول على اتصال مستمر ومتواصل بشبكة 

. إذا لم تتمكن في أي وقت iFOREX، مما يتسبب في تأخير نقل البيانات بين منصة تداول المتداول وشبكة FXnetمسار االتصال في بعض األحيان إلى قطع اإلشارة، وتعطيل منصة تداول 

 .2555-374-210-30+ لرقمإلدارة حسابك، فيمكنك االتصال بمكتب التداول مباشرة على ا FXnetمن الوصول إلى منصة تداول 

 

 األوامر المعلقة 

"تعليق لألوامر". بشكل عام، يتم   لعمالئها خدمة تنفيذ األوامر بدون ان تكون هنالك حاجة مكتب للمعامالت. خالل فترات التداول المصحوبة بحجم تداول كبير، قد تحدث حالة iFOREXتوفر 

كثيف، من الممكن أن تتشكل قائمة انتظار من األوامر ليتم تنفيذها. هذه الزيادة في  تنفيذ األمر، لكن األمر يستغرق بضع لحظات حتى يتم تأكيد تنفيذ هذة األوامر. خالل فترات حجم التداول ال

تائج. اعتمادا على نوع الطلب، قد يكون الصفقة قد تم الطلبات الواردة قد تخلق في بعض األحيان ظروفا يكون فيها تأخير في تأكيد أوامر معينة. اعتمادا على نوع الطلب المقدم، قد تختلف الن

 يذها في الواقع، ويرجع التأخير ببساطة إلى حركة المرور الكثيفة على اإلنترنت.تنف

 

مبيوتر الخاص بك أو فتح صفقات غير مرغوب خذ في عين االعتبار أنه من الضروري فقط إدخال أي طلب مرة واحدة. قد تؤدي اإلدخاالت المتعددة لنفس الطلب إلى إبطاء أو قفل جهاز الك

 فيها عن غير قصد.

 

 االسعار الرمادية في المنصى 

أو عندما ال يقوم   "تجميد" االسعار على المنصة. ومع ذلك، هذا هو االمر الذي يحدث عند فتح األسواق، او عندما تنخفض السيولة، اوفي عطالت نهاية األسبوع iFOREXال تتعمد شركة 

معينة. في بعض األحيان، قد يحدث ارتفاع حاد في فروق االسعار او السبريد بسبب فقدان االتصال أو بسبب إعالن له  صانعو السوق الذين يقدمون االسعار بنشاط بإنشاء سوق ألزواج عمالت 

 تأثير كبير على السوق. قد يؤدي هذا "التجميد" من األسعار أو زيادة فروق األسعار إلى استدعاءات / نداء الهامش على حساب المتداول.

 

 التحوط 

اه معين لزوج العمالت. في حوط للمتداول باالحتفاظ بصفقات شراء وبيع في نفس زوج العمالت في وقت واحد. المتداولون لديهم القدرة على دخول السوق دون اختيار اتجتسمح القدرة على الت 

 التحوط. يخضع هذا االمر لقيود وقف الخسارة المبينة أدناه. حين أن القدرة على التحوط هي ميزة جذابة، يجب أن يكون المتداولون على بينة من العوامل التي قد تؤثر على صفقات 

 

 إيقاف الخسارة

 أمر وقف الخسارة هو في الواقع أمر حد. 

 

اما زيادة أو  -ق صفقة قف الخسارة لفتح أو إغالينفذ أمر وقف الخسارة صفقة بخسارة نسبية، على النحو الذي يحدده العميل، بسعر أدنى من سعر السوق الحالي. يمكن للعميل أن يقرر سعر و

دنى من سعر السوق. استخدام أمر وقف الخسارة  تقليل تعريضه الصافي. استخدام أمر وقف الخسارة لفتح صفقة )أو زيادة التعريض( هو أمر لشراء أو بيع أصل مالي واحد مقابل آخر، بسعر أ

   ات حالية )مثل إغالق صفقة( بسعر أدنى من سعر السوق.إلغالق صفقة أو لتقليل التعريض، هو أمر ينفذ صفقة معاكسة لصفقة / صفق
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األحداث اإلخبارية المثيرة(، أو أثناء توقف التداول أو  عادة ما يتم تنفيذ أمر وقف الخسارة بالسعر الذي يحدده العميل، باستثناء حدوث تقلبات شديدة في األسعار خالل ساعات تداول السوق )مثل

الظروف، سيتم تنفيذ األمر عندما يبدأ أول يوم تداول بعد توقف التداول أو عطلة نهاية األسبوع بأسعار فتح مختلفة اختالفا كبيرا عن أسعار إغالق السوق. في هذه  خالل عطلة نهاية األسبوع،

الليرة التركية( أو األدوات األخرى )مثل السلع والمؤشرات( التي ال  بأقرب سعر ممكن )أي سعر السوق أثناء التنفيذ )أمر "في أفضل األحوال للسوق"(. يرجى مالحظة أن بعض العمالت )مثل

يذ أوامر وقف الخسارة  ساعة قد تواجه فجوة في السوق على أساس يومي، وبالتالي فهي أكثر عرضة لالنزالق. لذلك، قد تواجه هذه األدوات المزيد من الحوادث لتنف 24يتم تداولها على مدار 

 بأفضل سعر في السوق. 

 

 الهامش المتناقص 

اب. إذا كان الهامش المتبقي غير كاف للحفاظ  قد يحدث نداء الهامش حتى عندما يكون الحساب محميا بالكامل، حيث قد تتسع فروق األسعار، مما يؤدي إلى انخفاض الهامش المتبقي في الحس

وحة في الحساب. على الرغم من أن الحفاظ على صفقة شراء او بيع قد يعطي المتداول انطباعا بأن على أي صفقات مفتوحة، فقد يحافظ الحساب على نداء الهامش، ويغلق أي صفقات مفت

 كيد إلى استدعاء الهامش على جميع الصفقات. تعرضه لحركة السوق محدود، إال أنه إذا لم يكن الهامش المتاح كافيا موجودا واتسعت فروق األسعار ألي فترة زمنية، فقد يؤدي ذلك بالتأ

 

 كاليف التبييت / التدوير / التمديد ت

( في GMTساعة )اعتمادا على نوع الحساب(، وهذا يعني بعد منتصف الليل )  48يشير هذا المصطلح إلى الفائدة التي يتم خصمها أو اضافتها على حساب المتداول للصفقات المحتفظ بها كل 

التراكمية قد تكون أعلى من الرسوم اآلجلة مباشرة. عندما يتم التحوط من جميع الصفقات في حساب، على الرغم من أن صافي  . من المهم مالحظة أن رسوم التمديد iFOREXمنصة تداول 

 الصفقات اإلجمالي قد يكون ثابتا، إال أنه ال يزال بإمكان الحساب تحمل خسائر بسبب السبريد الذي يحدث في وقت حدوث التبييت.

 

 أخطاء في األسعار 

تتأثر فروق األسعار. خالل هذه المناسبات  التداول عبر اإلنترنت ليست مثالية، وفي حاالت نادرة، يمكن ان تتعطل. قد يستمر هذا للحظة واحدة فقط، ولكن عندما يحدث ذلك، غالبا ماتكنولوجيا 

لصناعة ارباح سريعة، ضع في اعتبارك أن األسعار ليست حقيقية وقد تكون العمالء بتجنب وضع أوامر. على الرغم من أنه قد يكون من المغري وضع أوامر  iFOREXالنادرة، تنصح 

بالحق في عكس هذه الصفقات، ألنها ال تعتبر صفقات   iFOREXبالفعل، تحتفظ  iFOREXالتنفيذ الفعلي على بعد عدة نقاط من السعر المعروض. في حالة تنفيذ الصفقات بأسعار ال تقدمها 

رتبطة  ه الحاالت عادة ما تكون نادرة، ومن خالل وضع أوامر نطاق السوق أو عدم التداول خالل هذه اللحظات، يمكن للمتداولين تجنب المخاطر المصالحة. ضع في اعتبارك أن هذ

 بالسيناريوهات المذكورة أعاله. 

 

 تنفيذ عطلة / نهاية األسبوع

 

 ساعات عمل مكتب التداول 

بتوقيت جرينتش. خالل أوقات   21:00بتوقيت جرينتش بشكل مستمر حتى يوم الجمعة،  22:00يبدأ النشاط األسبوعي يوم األحد في الساعة  خالل فصل الشتاء في أوروبا وأمريكا الشمالية،

تختلف ساعات نشاط السوق بسبب   . قد20:00بتوقيت جرينتش وينتهي يوم الجمعة في الساعة  21:00توفير ضوء النهار في هذه المناطق، يبدأ نشاط السوق األسبوعي يوم األحد في الساعة 

ر أوقات الفتح أو اإلغالق من قبل مكتب التداول ألنه  العطالت الرسمية وتعديالت الوقت الموسمية وظروف السيولة غير العادية التي تنشأ عن األحداث العالمية االستثنائية. قد يتم أيضا تغيي

 . iFOREXتوفر السيولة لشركة يعتمد على األسعار التي تقدمها المؤسسات المالية التي 

 

 يعيق التنفيذ وتسليم األسعار. في نطاق خارج هذه الساعات، يتم إغالق معظم البنوك والمراكز المالية العالمية الكبرى. إن نقص السيولة وحجم خالل عطلة نهاية األسبوع

 

 تحديث األسعار قبل االفتتاح 

لة نهاية تحديث األسعار لتعكس أسعار السوق الحالية استعدادا لالفتتاح. في هذا الوقت، قد يتم تنفيذ الصفقات واألوامر التي يتم عقدها خالل عطقبل وقت قصير من االفتتاح، يقوم مكتب التداول ب

 ، وإلغاء أو تعديل األوامر الحالية. األسبوع. عروض األسعار خالل هذا الوقت غير قابلة للتنفيذ ألوامر السوق الجديدة. بعد االفتتاح، يمكن للمتداولين وضع صفقات جديدة

 

 السيولة 

حيث يوجد عدد أقل من المشترين والبائعين وال يمكن   يرجى االنتباه إلى أنه عندما تميل األسواق إلى أن تكون اهدأ من المعتاد، فإن ظروف السوق الهادية هذه قد تؤدي إلى فروق أسعار أوسع،

 ضمان فروق اسعار ثابت.   iFOREXلشركة 

 

 فجوات ال

من حيث كانت األسعار في إغالق يوم الجمعة. في  قد تكون أسعار افتتاح يوم األحد أو ال تكون هي نفسها أسعار إغالق يوم الجمعة. في بعض األحيان ، تكون األسعار في يوم األحد بالقرب 

السوق فجوة إذا كان هناك إعالن إخباري مهم أو حدث اقتصادي يغير كيفية رؤية السوق لقيمة العملة.  أوقات أخرى، قد يكون هناك فرق كبير بين إغالق يوم الجمعة وافتتاح يوم األحد. قد يسد  

ج  هو أنه خار iFOREXالعظيمة في التداول في يجب أن يكون المتداولون الذين يحتفظون بصفقات أو أوامر خالل عطلة نهاية األسبوع مدركين تماما إلمكانات السوق للفجوة. أحد األشياء 

عات البنوك والمؤسسات المالية الكبرى. في العطالت الرئيسية المعلنة، تغلق ساعات التداول بشكل روتيني مرة واحدة فقط في األسبوع في عطالت نهاية األسبوع، وهو ما يتوافق مع سا

 ح كل يوم.المقابل، تغلق معظم البورصات خمس مرات كل أسبوع، ويمكن أن تتفاوت بشكل كبير في ساعات االفتتا
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 مخاطر عطلة نهاية األسبوع

مخاطر نهاية األسبوع" غير مناسب ألسلوب تداولهم، المتداولون الذين يخشون من أن األسواق قد تكون متقلبة للغاية خالل عطلة نهاية األسبوع، أو أن الفجوة قد تحدث، أو أن احتمال حدوث "

 نهاية األسبوع. قد يغلقون ببساطة األوامر والصفات قبل عطلة 

 

 نداء الهامش

للمتداولين باالحتفاظ بصفقة أكبر بكثير من قيمة فكرة التداول بالهامش هي أن الهامش الخاص بك يعمل كوديعة بحسن نية لتأمين القيمة االفتراضية األكبر لصفقتك. يسمح التداول بالهامش 

بقدرات إدارة الهامش، والتي تسمح بهذه الرافعة المالية العالية. بالطبع ، ينطوي التداول مع الهامش على مخاطر،   iFOREXالحساب الفعلية. تتمتع منصة التداول عبر اإلنترنت الخاصة ب 

 ألن الرافعة المالية العالية قد تعمل ضدك بقدر ما تعمل لصالحك.

 

، سيتم إغالق جميع الصفقات المفتوحة. هذه العملية إلكترونية بالكامل، وال توجد سلطة تقديرية من  يرجى أن تاخذ في اعتبارك أنه عندما يصل الهامش القابل لالستخدام في الحساب إلى الصفر

 مراقبة الصفقات والحسابات بنشاط.  iFOREXفيما يتعلق بالترتيب الذي يتم به إغالق الصفقات. مثل هذه السلطة التقديرية تتطلب من  iFOREXجانب 

 

 المنصة األسعار اإلرشادية المعروضة على 

روض األسعار اإلرشادية هي تلك التي تقدم مؤشرا على  من المهم التمييز بين األسعار اإلرشادية )المعروضة على الرسوم البيانية( واألسعار القابلة للتداول )المعروضة على محطة التداول(. ع

ندرد آند بورز وكومستوك، بتجميع عروض األسعار اإلرشادية كوكيل للحركة الفعلية للسوق. هذه األسعار  األسعار في السوق، والمعدل الذي تتغير به. يقوم مراقبو السوق، مثل رويترز وستا

ر بتحديد األسعار. عادة ما تكون األسعا iFOREXمستمدة من مجموعة من المساهمين مثل البنوك وشركات المقاصة، والتي قد تعكس أو ال تعكس المكان الذي يقوم فيه مزودو السيولة في 

فيذ تنفيذ أدق وبالتالي تقليل تكلفة المعاملة. اعتاد اإلرشادية قريبة جدا من أسعار التعامل. تعطي األسعار اإلرشادية المعروضة فكرة فقط حول مكان السوق. تضمن عروض األسعار القابلة للتن

ت، بغض النظر عن الشركة التي يتداولون من خاللها أو مزود الرسوم البيانية الذي يستخدمونه، وغالبا ما متداولو األسهم والعقود اآلجلة على أن تكون األسعار هي نفسها في أي وقت من األوقا

كزية واحدة  مما يعني أنه يفتقر إلى بورصة مر - يفترضون أن الشيء نفسه ينطبق على اسعار العمالت االجنبية الفورية.نظرا ألن سوق اسعار العمالت االجنبية الفورية يعتبر سوق ال مركزي

والذي ال   فقد يقتبس كل متداول عمالت اجنبية )صانع سوق( أسعارا مختلفة قليال. لذلك، فإن أي أسعار يعرضها مزود رسوم بيانية تابع لجهة خارجية، -حيث يتم إجراء جميع المعامالت 

 ة أسعار "التعامل" الفعلية حيث يمكن تنفيذ الصفقات. يستخدم تغذية األسعار الخاصة بصانع السوق، ستعكس األسعار "اإلرشادية" وليس بالضرور
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The Arabic translation to this document is provided for convenience only. In case of contradiction, the English version below shall prevail. 

Trading Risks 
 

Slippage 

iFOREX endeavors to provide clients with the best pricing available and attempts to get all orders executed at the requested rate. 

However, there are times when, due to an increase in volatility or volume, orders may be subject to slippage. This most commonly 

occurs during fundamental news events, trading halts, weekends or other market gaps. 

 

The volatility in the market may create conditions where orders are difficult to execute, since the price may fluctuate by many pips in a 

short time due to the extreme market movement. Although the client may request to execute at a certain price, the market may have 

moved significantly such that it is impossible to execute the order at the requested price and so the order will be executed at the best 

available price. 

 

Once a stop loss order is triggered, it becomes an “at best market” order, and will be executed at the nearest possible rate. There is no 

guarantee it will be executed at any particular given price. Therefore, stop loss orders may incur slippage depending on market 

conditions. 

 

It is important to note that slippage does not affect the negative balance protection, and you will never lose more than the amount 

invested, even if a slippage occurs. 

 

Delays in Execution 

A delay in execution may occur for various reasons, such as technical issues with the trader’s internet connection to the iFOREX 

servers, which may result in “hanging” orders. The FXnet Trading Station on a trader’s computer may not be maintaining a cons tant 

connection with the iFOREX servers due to a lack of signal strength from a wireless or dialup connection. A disturbance in the 

connection path can sometimes interrupt the signal, and disable the FXnet Trading Station, causing delays in transmission of data 

between the trader’s Trading Station and the iFOREX server. If at any time you are unable to access the FXnet Trading Station to 

manage your account, you may call the Trading Desk directly at +30-210-374-2555. 

 

Hanging Orders 

iFOREX provides its clients with no dealing desk execution. During periods of high volume, hanging orders may occur. Generally, the 

order has been executed, but it is simply taking a few moments for it to be confirmed. During periods of heavy trading volume, it is 

possible that a queue of orders will form. That increase in incoming orders may sometimes create conditions where there is a delay in 

confirming certain orders. Depending upon the type of order placed, outcomes may vary. Depending upon the order type, the position 

may in fact have been executed, and the delay is simply due to heavy internet traffic. 

 

Keep in mind that it is only necessary to enter any order once. Multiple entries for the same order may slow or lock your computer or 

inadvertently open unwanted positions. 

 

Grayed Out Pricing 

iFOREX does not intentionally "gray out" prices; however, this is a condition that occurs on the opening of markets, when liquidity 

decreases, on weekends or when market makers that provide pricing are not actively making a market for particular currency pairs. At 

times, a severe increase in the difference of the spread may occur due to a loss of connectivity with or due to an announcement that 

has a dramatic effect on the market that dries out liquidity. Such graying out of prices or increased spreads may result in margin calls 

on a trader’s account. 

 

Hedging 
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The ability to hedge allows a trader to hold both buy and sell positions in the same currency pair simultaneously. Traders have the 

ability to enter the market without choosing a particular direction for a currency pair. While the ability to hedge is an appealing feature, 

traders should be aware of the factors that may affect hedged positions. This subject to the stop loss limitation set out below. 

 

Stop Loss 

A Stop loss order is actually a limit order. 

 

The Stop Loss order executes a deal at a relative loss, as determined by the client, at a rate inferior to the current market rate. The 

client can decide on a stop loss rate for opening or closing a position – increasing or decreasing his exposure. Using a Stop Loss order 

to open a position (or an exposure) is an order to buy or sell one financial asset against another, at an inferior rate to the market rate. 

Using a Stop Loss order to close a position or to decrease an exposure, is an order which executes an opposite position to an existing 

one/s (e.g. closing a position) at a rate inferior to the market rate.  

 

A Stop Loss order is normally executed at the rate defined by the client, with the exception of the occurrence of extreme rate volatility 

during market trading hours (such as during dramatic news events), during trading halts or over the weekend, when the first trading day 

after the trading halt or weekend starts with considerably different opening rates to the market closing rates. In these circumstances, 

the order will be executed at the nearest possible rate (i.e. market rate during the execution (“at best market” order).Please note that 

some currencies (e.g. TRY) or other instruments (e.g. commodities and indices) which are not traded on a 24 hours may experience a 

market gap on a daily basis, and are therefore more susceptible to slippage. Therefore, these instruments may experience more 

incidents of executing Stop Loss orders at best market rate. 

 

Diminishing Margin 

A margin call may occur even when an account is fully hedged, since spreads may widen, causing the remaining margin in the account 

to diminish. Should the remaining margin be insufficient to maintain any open positions, the account may sustain a margin cal l, closing 

out any open positions in the account. Although maintaining a long and short position may give the trader the impression that his 

exposure to the market's movement is limited, if insufficient available margin exists and spreads widen for any period of time, it may 

certainly result in a margin call on all positions. 

 

Rollover Costs 

This term refers to the interest either charged or applied to a trader's account for positions held "overnight” or every 48 hours 

(depending on the account type), meaning after Midnight (GMT) on iFOREX’s Trading Station. It is important to note that  the 

accumulative "overnight” rollover charges may be higher than the forward outright. When all positions are hedged in an accoun t, 

although the overall net position may be flat, the account can still sustain losses due to the spread that occurs at the time rollover 

occurs. 

 

Errors in Rates 

Online trading technology is not perfect and, in rare cases, this feed can be disrupted. This may only last for a moment, but  when it 

does, spreads often become affected. During these rare occasions, iFOREX advises that clients avoid placing At Best orders. While it 

may be tempting to place an "arbitrage transaction", keep in mind that the prices are not real and your actual fill may be many pips 

away from the displayed price. In the event that trades are executed at rates not actually offered by iFOREX’s, iFOREX reserves the 

right to reverse such trades, as they are not considered valid trades. Keep in mind these instances are usually rare, and by placing 

Market Range orders or not trading during these moments, traders can avoid the risk associated with the above scenarios. 

 

Holiday/Weekend Execution 

 

Trading Desk Hours 

During the European and North American winter, the weekly activity begins on Sunday at 22:00 GMT continuously until Friday, 21:00 

GMT. During the Day Light Saving times in these regions, the weekly market activity begins on Sunday at 21:00 GMT and ends on 

Friday at 20:00. Market activity hours may vary due to public holidays, seasonal time adjustments, and unusual liquidity conditions 
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arises from exceptional global events. The open or close times may also be altered by the Trading Desk because it relies on prices 

being offered by financial institutions that provide liquidity for iFOREX. 

 

Outside of these hours, most of the major world banks and financial centers are closed. The lack of liquidity and volume during the 

weekend impedes execution and price delivery. 

 

Prices Updating Before the Open 

Shortly prior to the open, the Trading Desk refreshes rates to reflect current market pricing in preparation for the open. At this time, 

trades and orders held over the weekend are might be executed. Quotes during this time are not executable for new market orders. 

After the open, traders may place new trades, and cancel or modify existing orders. 

 

Liquidity 

Please be aware that when markets tend to be thinner than usual, these thinner market conditions may result in wider spreads,  as 

there are fewer buyers and sellers and iFOREX cannot guarantee a fixed spread. 

 

Gapping 

Sunday’s opening prices may or may not be the same as Friday’s closing prices. At times, the prices on the Sunday open are near 

where the prices were on the Friday close. At other times, there may be a significant difference between Friday’s close and Sunday’s 

open. The market may gap if there is a significant news announcement or an economic event changing how the market views the value 

of a currency. Traders holding positions or orders over the weekend should be fully comfortable with the potential of the market to gap. 

One of the great things about trading at iFOREX is that outside of announced major holidays, the trading hours routinely close only 

once a week on the weekends, which corresponds with the hours of major banks and financial institutions. In contrast, most stock 

exchanges close five times each week, and can gap significantly on each day’s open. 

 

Weekend Risk 

Traders who fear that the markets may be extremely volatile over the weekend, that gapping may occur, or that the potential for 

weekend risk is not appropriate for their trading style, may simply close out orders and positions ahead of the weekend. 

 

Margin Calls 

The idea of margin trading is that your margin acts as a good faith deposit to secure the larger notional value of your position. Margin 

trading allows traders to hold a position much larger than the actual account value. iFOREX’s online trading platform has margin 

management capabilities, which allow for this high leverage. Of course, trading on margin comes with risk, since high leverage may 

work against you as much as it works for you. 

 

Please keep in mind that when the account's useable margin reaches zero, all open positions will be closed. This process is entirely 

electronic, and there is no discretion on iFOREX’s part as to the order in which trades are closed. Such discretion would require 

iFOREX to actively monitor positions and accounts. 

 

Indicative prices Displayed on the Platform 

It is important to make a distinction between indicative prices (displayed on charts) and tradable prices (displayed on the Trading 

Station). Indicative quotes are those that offer an indication of the prices in the market, and the rate at which they are changing. Market 

watchers, such as Reuters, S&P and Comstock, compile indicative quotes as a proxy for the market's actual movement. These prices 

are derived from a host of contributors such as banks and clearing firms, which may or may not reflect where iFOREX's liquidity 

providers are making prices. Indicative prices are usually very close to dealing prices. Indicative quotes only give an indication of where 

the market is. Executable quotes ensure finer execution and thus a reduced transaction cost. Equity and futures traders are used to 

prices being the same at any given time, regardless of which firm they are trading through or which charting provider they are using—

and they often assume the same holds true for spot forex. Because the spot forex market is decentralized—meaning it lacks a single 

central exchange where all transactions are conducted—each forex dealer (market maker) may quote slightly different prices. 
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Therefore, any prices displayed by a third party charting provider, which does not employ the market maker's price feed, will  reflect 

"indicative" prices and not necessarily actual "dealing" prices where trades can be executed. 


