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  پيشگفتار
  

با گسترش روز افزون علـم و بـه طبـع آن گـسترش اینترنـت                
در ) Foreign Exchange(برمعامله گران بازار بسيار وسيع فارکس 

 ســاعته 24ایــن بــازار کــه بــه صــورت . جهــان افــزوده شــده اســت
هان انجام می دهد، دارای     مبادالت ارزی زیادی را در سر تا سر ج        

اصطالحات و قوانين خاصی است که معامله گران بـرای موفقيـت            
  .در این بازار باید آشنایی کامل را با آن ها داشته باشند

این قبيل دروس برای آشنایی مقدماتی با بازار ارز طراحـی شـده             
 Babypips.comاســت کــه در ســایت هــای گونــاگونی هــم چــون  

ن نيـز بـر آن شـدم تـا بخـشی از اصـطالحات               م. گنجانده شده اند  
مقدماتی را که در این سایت گردآوری شده بود، ترجمه کنم و به             

 - در اختيـار عالقـه     Ulduze.blogfa.comوسيله ی وبالگـم بـه نـام         
  .مندان قرار دهم تا به عنوان یک شغل از آن بهره جویند

با توجـه بـه کـاربرد وسـيع اصـطالحات در بـازار بـين المللـی                  
عی شده است خود آن ها در متون وارد شود و از ترجمه ی آن          س

  .  ها پرهيز شده است تا خواننده بتواند با آن ها آشنا شود
اميد است این دروس بتواند پنجره ای وسيع را به افق های            

  .تجارت جهانی باز کند
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5 آشنايی با فارکس

اعال حضرت از کجا شروع     :"م گذاشت و پرسيد   خرگوش سفيد عينکش را بر چش     
از ابتدا شروع کن و آنقدر برو تـا بـه انتهـا برسـی آن وقـت                  :"شاه پاسخ داد  "کنم؟

                ."بایست

 )الویس کارول( آليس در سرزمين عجایب                              

  

  راهنمای شروع سریع فارکس

رت فـارکس را بـه      این جا محلی است که شما حرفه ی تجا        
راهنمـای شـروع سـریع مـا یـک          . صورت برجسته شروع می کنيد    

سری درس هایی برای آشنا شدن شما با جهان فـارکس تـدوین             
  .کرده است

هر صنعت اصطالحات خاص خود را داراست و فارکس نيـز از            
شـما بایـد مفهـوم فـارکس را قبـل           .  نمی باشـد   یاین امر مستثن  

ایـن درس هـا بـرای      . وع کنيـد، بدانيـد    ازاینکه بتوانيد تجارت را شـر     
کمک به شما طراحی شده است تا شما بهتـر بفهميـد کـه بـازار                
فارکس واقعا چيست؟ چـه کـسی در بـازار فـارکس شـرکت مـی                
کند؟ و شما چه طور می توانيد با تجارت در فارکس پول به دست              

  آورید؟

در این لحظه شما خواندن این راهنما را تمام می کنيد و به             
  . ن عاميانه تجارت پول طبيعت دوم شما خواهد شدزبا

 بــرای بــا اعتيــاد بــه فــارکس، شــاید شــما آتــشی شــوید و  
بــازکردن یــک حــساب واقعــی و شــروع بــه تجــارت بــا پــول قرضــی 

  !اما این کار را انجام ندهيد. وسوسه شده باشيد
  

شاید این راهنما شما را مطمـئن سـازد بـه ایـن کـه قبـل از                  
       .ی فارکس به دانش مجهز شده باشيدحرکت به سوی مدرسه 
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6 آشنايی با فارکس

  دستورالعمل ما برای ایجاد یک تجارت نامحدود

  :اجزای مورد نياز برای ایجاد یک تجارت نهایی

  شما -1

  کامپيوتر -2

  ارتباط اینترنتی -3

  ميز -4

نــه کارمنــدی، نــه تبليغــاتی، نــه تمــاس تلفنــی، نــه   ! ایــن اســت
  .اموالی

خودتــان توســط کــامپيوتر و ارتبــاط یــک بيزنــسی را فقــط بــا 
این ها همه ی چيزهایی هـستند       . اینترنتی پر سرعت تصور کنيد    

  .که شما برای معامله کردن نياز دارید

یــک تــاجر فــارکس تربيــت شــده ی خــوب مــی توانــد بــالقوه  
البتـه  . (سودهای بزرگی را در یک ماه، هفته یا روز به دسـت آورد            

ــان    هــای بزرگــی را متحمــل  تجــار فــارکس ضــعيف مــی تواننــد زی
  .)شوند

اجــازه دهيــد دســتوالعمل را بــرای ایجــاد یــک تجــارت نهــایی 
  :ادامه دهيم

  .ده قدم بردارید -1

  .جلوی کامپيوترتان بنشينيد -2

کامپيوترتان را روشن کنيد و بـه اینکـه ارتبـاط اینترنتـی              -3
  .شما کار می کند مطمئن شوید

  .ا باز کنيدنمودارها و همچنين پلتفورم معامله ر -4

  .پول ها را معامله کنيد -5

  .سود کنيد -6
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7 آشنايی با فارکس

شـما بایـد یـاد بگيریـد کـه چطـور یـک بيـزنس                ! ضربات تند  با
  . نهایی را ایجاد کنيد

کنيـد و خودتـان را مـورد مالحظـه قـرار             مالحظـه  موارد زیـر را   
  :دهيد

  .شما رئيس خودتان هستيد •

  .شما نيازی به مشتری ندارید •

  .اریدشما نيازی به کارمند ند •

شما می توانيد در خانـه، محـل کـار، تعطـيالت یـا هـر جـای                   •

  .دیگر در دنيا معامله کنيد

، آزار یــا )امنيــت شــغلی(شــما هــيچ وقــت نگــران شــغلتان   •

  .تشویق های مرتبط با استخدام نخواهيد بود

شــما نيــاز بــه نگرانــی در مــورد پرداخــت حقــوق، دســتمزد،   •

، مـشکالت   اعتصاب، سـرقت، افـزایش اجـاره بهـا، بازرسـان          

  .نخواهيد بود... اجاره، مورد تعقيب واقع شدن و 

  .شما نيازی به تلفن زدن ندارید •

  .روزهایی می خواهيد کار کنيد شما تصميم می گيرید چه •

  .شما تصميم می گيرید که کی تعطيالت داشته باشيد •
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8 آشنايی با فارکس

  ست و استخوان تجارت فارکسپو

  فارکس چيست؟  

 یا  "forex"ناميده می شود    بازار مبادالت خارجی، هم چنين      
"FOREX" ــا ــا "FX" ی ــا ارزش  "spot FX" ی ــازار مــالی ب  بزرگتــرین ب

 25اگــر شــما آن را بــا .  تریليــون دالر در روز اســت1.94مبــادالتی 
ميليارد دالر حجم روزانـه ی بـازار بـورس نيویـورک مقایـسه کنيـد،                

سه آن واقعا . می بينيد واقعا چه قدر بازار فارکس غول پيکر است  
  . برابر کل مجموع بازارهای بورس و بازارهای آتی است

 جواب پول   در فارکس چه چيزی مورد معامله قرار می گيرد؟        
معامله ی فارکس خرید هم زمان یک پـول در برابـر فـروش              . است

پول ها در ميان کارگزاران و معامله گـران و شـرکا            . پول دیگر است  
 یورو در برابـر دالر یـا پونـد          :برای مثال . مورد معامله قرار می گيرند    

  .در برابر ین

این نوع تجارت برای اغلب مردم گـيج کننـده اسـت، زیـرا آن               
ولی مانند خرید یک سهم     پبه خرید   . ها چيز فيزیکی را نمی خرند     

  .در یک کشور فکر کنيد

زمانی که شما مثال ین را مـی خریـد تحـت تـاثير خریـد یـک                  
ول تحـت تـاثير     پـ که ارزش   به طوری   .  هستيد پنسهم از اقتصاد ژا   

مستقتم چيزهایی است که بازار درباره ی سـالمت حـال و آینـده            
  .ی اقتصاد کشور فکر می کند

ول در برابـر پـول      پـ به طـور عمـومی، نـرخ ارزش یـک           
های دیگر بازتابی از شرایط اقتصاد کشور در برابر اقتصاد          

  .کشورهای دیگر است

رس نيویـورک، بـازار     برخالف بازارهای مالی دیگر مثل بازار بو      
بـازار فـارکس    . فارکس مکان فيزیکی به عنوان بورس مرکزی ندارد       

 یا بـازار بـين بـانکی مـورد معاملـه قـرار مـی                (OTC)به عنوان بازار    
در حقيقت بازار کامال به صـورت الکترونيکـی بـين شـبکه ی              . گيرد

  . ساعت جریان دارد24بانک ها بدون توقف در 

د سـرمایه دار مـی توانـستند در ایـن           ،تنها افرا 1990تا اواخر   
 تا 10 سرمایه ی اوليه بين ،برای شروع تجارت. بازی شرکت کنند
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9 آشنايی با فارکس

بـه وسـيله ی     فـارکس بـه صـورت اصـلی         .  ميليون دالر نياز بود    50
 و نه افراد عـادی مـورد اسـتفاده          ،ی بزرگ بانکداران و موسسه ها   

 آنبه دليل افـزایش اینترنـت شـرکت هـای تجـاری             . قرار می گيرد  
 فارکس در حال حاضر توانا هستند کـه بـه افـرادی شـبيه مـا                 الین

  . بدهندپيشنهادحساب های جاری کوچک را 

 به کامپيوتر و ارتباط اینترنتی پرسـرعت و         ،شما برای شروع  
ایــن . نيــاز داریــد babypips.comاطالعــات تهيــه شــده در ســایت 

 اصـلی فـارکس بـه تجـار تـازه کـار بـه               مطالبفی  سایت برای معر  
  .روش جذاب و قابل فهم ایجاد شده است

  بازار نقدی چيست؟ 

بازار نقدی هر نوع بازاری است که در آن ابزارهای مالی بـه             
  .قيمت جاری معامله می شوند

  چه پول هایی معامله می شوند؟

پـول جـاری بـا پـشتوانه ی ملـی کـه بتوانـد از                 هر
مشهورترین پول ها . ران بزرگ معامله شودطریق کارگزا 

  :با نمادشان در جدول زیر آمده است

   

Nickname Currency Country Symbol 
Buck Dollar  United States  USD 
Fiber Euro  Euro members  EUR 
Yen Yen  Japan  JPY 

Cable Pound  Great Britain  GBP 
Swissy  Franc  Switzerland  CHF 
Loonie  Dollar  Canada  CAD 
Aussie Dollar  Australia  AUD 

Kiwi  Dollar  New Zealand  NZD 
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معموال از سـه حـرف تـشکيل مـی شـوند، دو             پول  نمادهای  
 پـول حرف اول آن نمایـانگر نـام کـشور و حـرف سـوم نـشانگر نـام                   

  .کشور است

   ها کی معامله می شوند؟پول 

 بازار های دیگر در دنيا منحـصر        بازار نقدی فارکس نسبت به    
 بـازاری اسـت کـه       Wal-Martآن مثل فروشگاههای    . به فرد است  

در برخـی منـاطق دنيـا، مراکـز مـالی بـرای             .  ساعته باز اسـت    24
تجارت و بانک ها و سایر موسسات مبادالت پولی در هـر سـاعت              

 مدت کمی در آخر     یدر روز و شب به طور عمومی فقط به استثنا         
  .ستندهفته باز ه

بازار فارکس در مناطق مختلف جهان خورشيد را دنبال مـی            
) کسی که شـب هـا دیـر مـی خوابـد           (کند، پس شما اگر خفاش      

ــده ی      ــر پرن ــد و اگ ــه کني ــد شــبانگاهان مبادل هــستيد، مــی تواني
بـه هرحـال    . سحرخيز هستيد، می توانيد صـبح هـا معاملـه کنيـد           

توانـد کـرم شـکار      متوجه باشيد که پرنده لزوما در ایـن بـازار نمـی             
شما ممکـن اسـت کرمـی را شـکار کنيـد، امـا یـک شـاهين                  . کند

  .بزرگتر ممکن است به شما حمله کند و شما را بخورد

  

موقعيــــــــت  نيویورک لندن تهران
 زمانی

 باز_ توکيو 19 0 3:30
 بسته_ توکيو 4 9 12:30
 باز_لندن 3 8 11:30
 بسته_ لندن 12 17 20:30
 باز_ نيویورک 8 13 16:30
_ نيویــــــــــورک 17 22 1:30

 بسته
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تفاوت ساعات موجود در شکل جغرافيایی با جـدول بـاال بـه دليـل تغييـر سـاعت تابـستانی            *

  .است

   

  (OTC)بازار فارکس

 بـازار در     فـارکس بـه مراتـب بزرگتـر و مـشهورترین           OTCبازار  
دنيا است که به صورت جهانی به وسيله ی شمار زیادی از افـراد              

 شـرکت کننـدگان     OTCدر بـازار    . و سازمان ها معاملـه مـی شـود        
تعيين می کنند که با در نظر گرفتن شرایط تجاری و مناسب بودن         
قيمت ها و اعتبار شریک تجاری با چه کسی می خواهند معامله  

  . کنند

در آن  . ت جهانی فارکس را نشان مـی دهـد        نمودار زیر فعالي  
 به وسيله ی بانک تسویه ی حساب        1998نتایج مربوطه در سال     

در مقایـسه، حجـم    . های بـين المللـی نمـایش داده شـده اسـت           
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دالر )  ميليـارد  1500( تریليون   105 حدود   FXروزانه ی کل معامالت     
 futureبرآورد شده است، در صورتی که معامالت پـول بـه صـورت              

 درصد برآورد شـده     0.1 ميليارد دالر یعنی کمتر از       12نها در حدود    ت
  .است

در نمودار زیر آشکار است که فعاليت های جهـانی فـارکس             
با وجود ایـن حقيقـت،      .  بزرگترین بخش را تشکيل می دهد      UKدر  

  . انگلستان تنها چهارمين ارز معامله شده در دنيا استپوند 

  

  چرا ارزها را معامله می کنيم؟

فقـط تعـدادی از     . تعدادی از مزایا برای تجـارت ارز وجـود دارد         
این نتایج اینجا هست تا نشان دهد برخی از مردم چـرا ایـن بـازار                

  را انتخاب می کنند؟

 بدون هزینه ی نقل و انتقال بانکی، بدون هزینـه           :دون کميسيون ب
کارگزاران با گرفتن   . ی مبادله، بدون ماليات، بدون هزینه ی داللی       

مابه التفاوت خریـد و فـروش هزینـه ی خدماتـشان را جبـران مـی                 
  .کنند

بـدون دالل انجـام مـی گيـرد و بـه            ) فارکس( تجارت ارز    :بدون دالل 
ری جفــت ارزهــا بــا مــسئوليت خــود و  مــشتری بــرای قيمــت گــذا

http://abcbourse.ir/


13 آشنايی با فارکس

 به صـورت مـستقيم اجـازه مـی           را شرکت در فعل و انفعاالت بازار     
  .دهد

در بازارهای آتـی الت و حجـم هـای قـرارداد       : عدم تثبيت حجم الت   
حجم استاندارد قرارداد برای . به وسيله ی بورس تعيين می شود   

شـما  در فـارکس    .  اونـس اسـت    5000 (future)نقره در بازار آتـی      
این به تجار اجـازه مـی دهـد کـه بـا             . حجم الت را تعيين می کنيد     

  .وارد بازار شوند$ 300حساب کوچکی هم چون 

نرمـال  در شـرایط     کوچک هزینه ی معاالت     :هزینه ی پایين معامله   
بـرای معاملـه گـران      .  درصـد اسـت    0.1 کمتـر از     ،بـرای نمونـه    بازار

  .باشد درصد 0.07رید می تواند کمتر از پبزرگتر اس

 برای زدن زنگ شروع بازار نيازی به صبر و تحمـل            : ساعته 24بازار  
از عصر یکشنبه تا بعد از ظهر جمعه به وقـت آمریکـا بـازار               . نيست

این خيلـی مطلـوب کـسانی اسـت کـه مـی             . فارکس نمی خوابد  
چـون شـما مـی توانيـد        . خواهند به صورت نيمه وقت معامله کنند      

صبح، ظهر یا   :  کنيد، انتخاب کنيد   زمانی را که می خواهيد معامله     
  .شب

 بازار فـارکس خيلـی      :کسی نمی تواند بازار را به انحصار در بياورد        
 شـرکت کننـدگان بـسياری       ،بزرگ اسـت و بـدون موجودیـت واحـد         

نه حتی بانـک مرکـزی نمـی توانـد بـه صـورت مـداوم قيمـت                  . دارد
حتـی مـداخالت بـه وسـيله بانـک هـای            . های بازار را کنتـرل کنـد      

بانـک هـای   . کزی بزرگ به صورت بی اثر و کوتاه عمر شـده انـد           مر
مرکزی کمتر و کمتر مایل به مداخله و دسـت کـاری قيمـت هـای                

  .بازار شده اند

ســپرده ی   در تجــارت فــارکس بــا یــک حــساب:معــامالت اهرمــی
حاشيه ای کوچک می توان حجم قراردادهـای بزرگتـری را کنتـرل             

ــه تجــار ایــن   . کــرد ــایی را مــی دهــد کــه  معــامالت اهرمــی ب توان
سودهای فوق العاده بسازند و در همان لحظه ریسک کلـی خـود            

وقتـی کـارگزاران فـارکس لـورج            : برای مثـال  . رسانندبرا به حداقل    
$ 50پيشنهاد می دهنـد، بـدین معنـی اسـت کـه بـا                 را 200 به   1

$ 10000 هایی به ارزش     پولسپرده ی حاشيه ای تاجر می تواند        
شـخص مـی توانـد      $ 500به طـور مـشابه، بـا        .  کند خرید یا فروش  

  ... .معامله بکند و$ 100000
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بدون مدیریت ریـسک    . اما معامالت اهرمی شمشير دو لبه است      
مناسب، درجـه ی بـاالی لـورج مـی توانـد بـه زیـان هـای بـزرگ و                     

  .همچنين سودهای بزرگ منتهی شود

 اسـت،    به دليل اینکه بازار فـارکس خيلـی روان         :نقد شوندگی باال  
این بدان معنی است که     . آن همچنان فوق العاده نقدشوند است     

با یک کليک، در شرایط نرمـال بـازار، شـما ميتوانيـد فـورا خریـد یـا              
شـما  . شـما هـيچ وقـت در معاملـه گيـر نمـی افتيـد              . فروش کنيد 

 خــود بــه صــورت آن الیــنحتــی مــی توانيــد روی پلتفــورم تجــاری  
خــود را در ســطح یــشن پوزاتوماتيــک دســتور بــسته شــدن روی  

 و (limit order)سطح سود خود را محدود کنيد. مطلوب قرار دهيد
. معاملـه ی خـود را ببندیـد       یا اگر بازار بـر عليـه شـما حرکـت کنـد              

  stop loss order)(تعيين حد ضرر 

 اغلـب   :تجزیـه و تحليـل      نمودارهـا و   ، اخبـار  ،حساب مجازی رایگـان   
ــن ــارگزاران آن الی ــارکس حــساب هــای ر  ک ــرای  ف ایگــان مجــازی ب

ارایـه    به همـراه اخبـار فـوری و خـدمات نمـوداری            ،معامالت تمرین
منـابع خيلـی بـا ارزشـی بـرای معاملـه گـران               ایـن هـا   . می دهند 

حـساب تجـاری واقعـی       دارند قبـل از بـاز کـردن        ضعيف که دوست  
  . هستند،دهند مهارت خود را افزایش

 بایـد   ،امله گـر  مع  فکر کنيد که به عنوان      شاید شما  :تجارت کوچک 
.  نـه آن ،واقعيـت ایـن اسـت    .با مبلغ زیادی پول کار را شروع کنيـد        

بــــا   فــــارکس حــــساب تجــــاری کوچــــک راآن الیــــنکــــارگزاران 
ایـن فـارکس را     . دهنـد  مـی  اری پيـشنهاد  ذسپرده گـ   $300حداقل

 ،برای سـرمایه گـذاری ندارنـد       برای افراد متوسطی که پول زیادی     
  .قابل دسترس تر می کند

 فارکس نياز دارم؟ چه ابزارهایی برای تجارتمن به 

ی اطالعـات    اینترنتی پرسرعت و همه    یک کامپيوتر با ارتباط   
موجود در این سایت همـه ی نيـاز شـما بـرای شـروع معاملـه ی                  

  .پول ها می باشد

  هزینه ی تجارت فارکس چقدر است؟

 اســت ممکــن) حــساب کوچــک(بــرای تجــارت پــول آن الیــن 
 حــساب .)نخندیــد( بــاز شــود $300 از  بــا مبلغــی کمتــرحــسابی

http://abcbourse.ir/


15 آشنايی با فارکس

. کوچک راه خوبی برای خيس کردن پاها بدون دوش گرفتن اسـت        
در فــارکس شــما مقــداری از پــولی خــاص کــه مــی خواهيــد آن را 

 مـا   ،بـرای حـساب کوچـک     . بخرید یا بفروشيد را انتخاب می کنيـد       
  .را برای شروع پيشنهاد می کنيم$ 5000حداقل 
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  گونه با تجارت فارکس پول بدست می آورید شما چ

 پول هـا را خریـد یـا فـروش مـی             FXشما در   
: در بازار فارکس سـاده اسـت       انجام معامله . کنيد

ــی شــبيه ســرمایه     ــه خيل ــام معامل ــوه ی انج نح
شبيه بـازار بـورس     . (سایر بازارها است   گذاری در 
 پس اگـر شـما در ایـن بـازار تجربـه داریـد               ،)سهام

  . و سریع بتوانيد با این بازار آشنا شویدباید به خوبی

هدف معامالت فارکس مبادله ی یک پول در برابر دیگری کـه            
پيش بينی می شود قيمت آن تغييـر کنـد مـی باشـد، چنـان کـه                  
ارزش پولی که شما خریده اید در برابر پولی که شما فروخته ایـد              

  .افزایش پيدا کند

  مثالی برای سود کردن با خرید یورو

 دالر یورو يت تاجرفعال
در برابـر دالر1.18  یـورو بـا نـرخ    10000تاجر 

 *11800-10000+ .می خرد

 یورو را در برابر10000دو هفته ی بعد تاجر      
**12500+10000-  . می فروشد12500دالر به نرخ 

 700+ 0 . پول به دست می آورد$700تاجر 
 
*EUR $10,000 x 1.18 = US $11,800 
** EUR $10,000 x 1.25 = US $12,500 

. نسبتی از ارزش پولی در برابر پول دیگـر اسـت          ،  نرخ مبادله 
 نشان می دهد چـه مبلغـی        USD/CHF نرخ مبادله ی     ،برای مثال 

 CHF را خریداری کند یـا چـه مبلغـی از    CHFمی تواند USD  یکاز 
 .نياز است USDبرای خرید یک 

   چه طور خوانده می شود؟FX یمظنه 

 یـا   EUR/USDيشه به صورت جفت جفت از قبيل        پول ها هم  
USD/CHF      در نتيجـه آن هـا بـه صـورت          .  قيمت گذاری مـی شـوند

 FXبه دليل اینکه در هر معامله ی        . شده اند  جفتی قيمت گذاری  
شما به صورت هم زمان یک پولی را می خرید و پول دیگر را مـی                
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برابـر دالر  اینجا مثـالی از نـرخ مبادلـه ی پونـد بریتانيـا در           . فروشيد
  .می شود آمریکا ذکر

1.7500=GBP/USD  

اولين پـول فهرسـت شـده بـه عنـوان پـول پایـه ناميـده مـی              
 شمارشگر یا پول قيمت گذاری شده       ، در صورتی که دومين    ،شود
  .است

 خوانــده مــی base currency("/") پــول ســمت چــپ مميــز 
 quoteو پـول سـمت راسـت    ) در ایـن مثـال پونـد انگلـيس    (شود 

currency یا counter currency    در ایـن مثـال   ( خوانـده مـی شـود
  ). دالر آمریکا

چه مبلغـی بایـد      شما  نرخ مبادله می گوید که     ، خرید هنگام
ــک واحــد   را quote currency از  ــد ی ــرای خری  base currencyب

 شـما مـی بایـستی بـرای خریـد یـک پونـد               ،در مثال بـاال   . بپردازید
  . بپردازید$1.7500انگليس مبلغ 

 quote نرخ مبادله مـی گویـد چـه مبلغـی از     ، فروشنگامه
currency  برای فروش یک واحد از راbase currency  دریافت مـی 

 آمریکـا را زمـانی دریافـت    $1.7500 شـما مبلـغ   ،در مثال باال  . کنيد
  .خواهيد کرد که یک پوند را می فروشيد

 اگــر شــما . یــا فــروش اســتخریــد مبنــای ،پــول پایــه
EUR/USD  رید در واقع بدین معنی است که شما پول پایه را            را بخ

  .می خرید و هم زمان پول دوم را می فروشيد

اگر احـساس کنيـد کـه پـول پایـه در برابـر پـول دوم افـزایش                   
بهای نسبی پيدا می کند شما تمایل به خرید و اگر فکر کنيد پول              

 کاهش قيمـت نـسبی پيـدا    counter currencyپایه ی آن در برابر 
  .د، شما تمایل به فروش جفت ارز خواهيد داشتمی کن

Symbol Country Currency 

USD United States Dollar 

EUR Euro members Euro 
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JPY Japan Yen 

GBP Great Britain Pound 

CHF Switzerland Franc 

CAD Canada Dollar 

AUD Australia Dollar 

  فروش/ خرید 

ــا   شــما بایــد تعيــين کن ،ابتــدا يــد کــه مــی خواهيــد بخریــد ی
  .بفروشيد

واقعا بـه معنـی خریـد پـول          که(اگر شما می خواهيد بخرید      
 شـما در صـدد افـزایش ارزش پـول           ،)پایه و فروش پـول دوم اسـت       

ایـن   تجـار ارز   در اصـطالح  . پایه و فروش آن در قيمت باالتر هستيد       
فقـط بـه   . گفتـه مـی شـود   " long position"یا  "going long" کار 
                  :اطر داشته باشيدخ

Long=buy  

کـه واقعـا بـه معنـی        (اگر شـما مـی خواهيـد کـه بفروشـيد            
کـاهش    شـما در صـدد     ،)خریـد پـول دوم اسـت       فروش پول پایـه و    
ــه و ــول پایـ ــر  ارزش پـ ــایين تـ ــت پـ ــد آن در قيمـ ــستيد خریـ در . هـ

" short  position"یــا   "going short" ایــن کــار  تجــار ارز اصــطالح
       :فقط به خاطر داشته باشيد.  می شودگفته

Short=sell  

  فروش/ما به التفاوت خرید

 قيمــت ،همــه ی مظنــه هــای فــارکس دو قيمتــی هــستند  
ــد ــارگزار (خری ــد ک ــروش  )خری ــارگزار (و قيمــت ف ــروش ک قيمــت ). ف

خریـد   فـروش هميـشه پـایين تـر از قيمـت پيـشنهادی             پيشنهادی
  .است
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Bid        مـی خواهـد     ) کـارگزار (قيمتی است کـه واسـطهbase 
currency را در برابر quote currencyبـدین معنـی کـه    .  بخردBid 

  .قيمتی است که شمای معامله گر می خواهيد بفروشيد

Ask    ــد ــی خواهـ ــطه مـ ــه واسـ ــت کـ ــی اسـ  base قيمتـ
currency   را در برابـرquote currency  بـدین معنـی کـه    . بفروشـد

Ask بخرید قيمتی است که شمای معامله گر می خواهيد.  

تفاوت بين قيمت پيشنهاد خرید و قيمت پيشنهاد فروش بـه   
  . ناميده می شودspreadصورت متداول 

اجازه دهيد نظری به یک مثال درج شـده در نـرم افـزار معـامالتی                 
  :بيندازیم

در ایــن مثــال قيمــت پيــشنهادی خریــد بــرای  
EUR/USD ،1.2296  ــشنهادی ــت پيـــــــ  و قيمـــــــ

نگاه کنيد کـه     brokerبه این   .  است 1.2293 فروش
چه طـور پيوسـته تجـارت کـردن را بـا پولتـان آسـان                

ــاخته اســت  ــورو را    . س ــد ی ــی خواهي ــر شــما م اگ
ــورو را در قيمــت    Sellبفروشــيد شــما روی   ــد و ی ــک مــی کني  کلي

 Buyاگر شما بخواهيـد یـورو را بخریـد روی           .  می فروشيد  1.2293
  . می خرید1.2296کليک می کنيد و آن را روی 

 مـن از تجزیـه و تحليـل بنيـادین بـرای کمـک بـه                 در مثال زیـر   
تصميم گيری در مورد خرید یا فروش یک جفت ارز خاص اسـتفاده             

اگــر شــما در حــين کــالس اقتــصاد احــساس خــواب . خــواهم کــرد
آلودگی می کنيد یا احساس پرش سریع از کالس اقتصاد را دارید            

ــيد  ــران نباش ــدی     ،نگ ــادین را در درس بع ــل بني ــه و تحلي ــا تجزی  م
 سـعی کنيـد کـه وانمـود      ،بـرای همـين حـاال     . پوشش خواهيم داد  

  .کنيد آنچه ادامه می یابد را می دانيد

EUR/USD      

مثال یورو به عنـوان پـول پایـه مبنـای خریـد و فـروش                 در این    
  .است

ــعيف    ــا ضــ ــصاد آمریکــ ــه اقتــ ــد کــ ــاور داریــ ــما بــ ــر شــ اگــ
 شــما مــی بایــست ،بــرای دالر بــد اســت کــه ،شــد خواهــد
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ایــن عمــل   بــا.  اجراکنيــدEUR/USDا روی  رBuyســفارش 
در برابــر دالر آمریکــا افــزایش  بــا پــيش بينــی اینکــه آن شــما

اگـر شـما    . خواهد کرد یورو را خریداری کـرده ایـد         قيمت پيدا 
در برابـر دالر     قـوی اسـت و یـورو       باور دارید که اقتصاد آمریکـا     

ــد شــد   ــعيف خواه ــا ض ــرای   ،آمریک ــد ب  EUR/USD شــما بای
شـما بـا ایـن چـشم         با این عمل  .  اجرا کنيد  را Sellسفارش  

ضـعيف   اید که آن در برابـر دالر آمریکـا         فروخته داشت یورو را  
  .خواهد شد

                                                                                                             
USD/JPY       

در این مثال دالر بـه عنـوان پـول پایـه مبنـای خریـد و فـروش                   
  .است

گر شما فکر می کنيد که دولت ژاپن یـن را بـرای کمـک بـه                 ا
 شــما مــی بایــست  ،صــنایع صــادراتی ضــعيف خواهــد کــرد 

شـما   اجرا کنيد با این عمـل      USD/JPY را روی    Buyسفارش  
 در برابـر یـن ژاپـن افـزایش قيمـت            USD با پيش بينـی اینکـه     

اگر شما بـاور داریـد      . کرد آن را خریداری کرده اید      خواهد پيدا
از بازارهـای    رمایه گـذاران ژاپنـی پولـشان را مخفيانـه         که س 

دالرهایـشان را    کشيد و همـه ی     مالی آمریکا بيرون خواهند   
ــا   ایــــن بــــه،بــــه یــــن تبــــدیل خواهنــــد کــــرد  دالر آمریکــ

 سفارش USD/JPY می بایست روی  شما ،زد خواهد صدمه
Sellبـــا ایـــن عمـــل شـــما بـــا پـــيش بينـــی .  را اجـــرا کنيـــد
کنـد آن    ژاپن کاهش قيمت پيـدا     ین  برابر آمریکا در  دالر اینکه

  .را فروخته اید

 GBP/USD    

در این مثال پوند به عنـوان پـول پایـه مبنـای خریـد و فـروش                     
       .است

اگر شـما فکـر مـی کنيـد کـه اقتـصاد بریتانيـا بهتـر از آمریکـا                    
شــرایط رشــد را ادامــه خواهــد داد شــما مــی بایــست روی  

GBP/USD سفارش Buy   با این عمل شما پوند      ،يدرا اجرا کن 
را بــا ایــن پــيش بينــی کــه در برابــر دالر آمریکــا افــزایش یابــد 
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اگر شما باور دارید که اقتـصاد بریتانيـا در          . خریداری کرده اید  
برابر اقتصاد ایاالت متحده کند می شود و متزلزل باقی مـی            

ــد  را Sellســفارش  GBP/USD شــما مــی بایــست روی  ،مان
پـيش بينـی کـاهش       مل شـما پونـد را بـا       ع با این . اجرا کنيد 

  .قيمت آن در برابر دالر آمریکا فروخته اید

                                                                            
USD/CHF     

دالر بـه عنـوان پـول پایـه مبنـای خریـد و فـروش                 در این مثال     
    .است

باالتر ( گران است اگر شما فکر می کنيد که فرانک سوئيس      
سفارش  USD/CHFشما می بایست روی     ) از ارزش واقعی  

Buy   با این عمل شما دالر آمریکا را با این پيش          . را اجرا کنيد
 ،قيمـت پيـدا کنـد      بينی که در برابر فرانک سـوئيس افـزایش        

شما باور دارید که به دليل بـی ثبـاتی    خریداری کرده اید اگر  
ریکـا، دالر ضـعف خـود را ادامـه          در عراق و بازارهای مـالی آم      

را اجـرا    Sell دسـتور  USD/CHF شما می بایست روی      ،دهد
با این عمل شما بـا ایـن پـيش بينـی کـه دالر در برابـر                 . کنيد

  . آن را فروخته اید،فرانک سوئيس کاهش یابد

هنـوز هـم مـی      .  یـورو را نـدارم     $10000 کافی برای خریـد      پولمن  
  توانم تجارت کنم؟ 

تجـارت اهرمـی در واقـع       ! ت اهرمی مـی توانيـد     شما با تجار  
. اصطالح به کار رفته برای تجارت با سرمایه ی استقراضی اسـت           

 و $10000ایــن روشــی اســت کــه شــما مــی توانيــد پوزیــشنهای 
شما می توانيـد معـامالت      .  باز کنيد  $1000 یا   $50 را با    100000$

ــا یــک مبلــغ کــوچکی از    نــسبتا بزرگــی را خيلــی ســریع و ارزان ب
 .سرمایه ی اوليه اجرا کنيد

مقدار معامله ی حاشـيه ای در بـازار فـارکس بـا الت تعيـين                
 گـسترده   ما در مورد الت در درس های آینده به صـورت          . می شود 

 فقط شـما بدانيـد کـه الت در اصـطالح            ،حاال. تر بحث خواهيم کرد   
فارکس حداقل مبلغ پول هـایی اسـت کـه شـما نـاگزیر بـه خریـد                  

رغ بـه مغـازه ی       شـما بـرای خریـد یـک تخـم مـ            وقتی که . هستيد
 نمی توانيد فقط یک تخـم مـرغ بخریـد آن هـا بـه                ،بقالی می روید  
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 ،در فـارکس  .  تـایی عرضـه مـی شـوند        12صورت دوجين یا بـسته      
خرید یا فروش یک یورو ابلهانه خواهد بود آن ها معموال به صـورت              

 کـه   ی بستگی بـه نـوع حـساب       ،$100000 یا   $10000بسته های   
  .رید عرضه می شوددا

  :برای مثال

شما باور می کنيد که عالیـم در بـازار نـشان مـی دهـد کـه                 
شـما  . پوند انگليس در برابر دالر آمریکا افزایش خواهد یافـت         

ــا     ــد بـ ــک الت پونـ ــد یـ ــرای خریـ ــت   ٪1بـ ــا قيمـ ــارجين بـ  مـ
پوزیشن باز می کنيد و منتظـر مـی مانيـد تـا نـرخ                1.5000$

ــد   ــزایش یاب ــه اف ــ . مبادل ــدین معن ــد $ 100000ی شــما ب پون
پــيش بينــی شــما  . کنتــرل مــی کنيــد$1000انگلــيس را بــا 

درست از آب درمی آید و شما تصميم می گيریـد بفروشـيد             
پيـپ یـا      50شما  . می بندید  1.5050پوزیشن را در قيمت      و

یـک پيـپ کـوچکترین حرکـت        .( بدست می آورید   $500حدود  
اری پـس بـرای سـرمایه گـذ       .) ممکن قيمت در یک ارز اسـت      

. بازدهی بدست می آورید   % 50شما  $ 1000سرمایه اوليه   
کـه  $ 1000سود شـما تقـسيم بـر    $ 500بازده برابر است با  

     .شما در تجارت ریسک کردید

   

پول 
 فعاليت شما USD GBP شما

ــد روی 100000شــما 1000$150000-100000 GBP/USD پون
  می خرید1.5000به نرخ 

1500$150500100000-

 ثانيه منتظر می مانيد و2ا برای   شم
1.5050 بـه    GBP/USDنرخ مبادله ی    

ــی ــما مـ ــد و شـ ــی یابـ ــزایش مـ افـ
 .فروشيد

  .سود بدست آورده اید$ 500شما  0 500 
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زمانی که شما تصميم می گيرید پوزیشن را ببندید، سپرده          
بودیـد بـه شـما برمـی گـردد و       ای که شما در ابتدا به کار انداخته 

ایـن  . مـی شـود    ان هایی کـه انجـام داده ایـد محاسـبه          سود یا زی  
  .سود و زیان حساب شما را بستانکار یا بدهکار می کند

ما باز هم در درس آینده به صورت گسترده در مورد مـارجين             
بحث خواهيم کرد، اما اميدواریم که شما ایده ی اصلی چگـونگی            

  .کار مارجين را فراگرفته باشيد

  بهره شبانه

 بـه   EST  بعد از ظهر بـه وقـت       5 در ساعت    ، های باز  پوزیشن برای
 نرخ بهره شبانه وجود دارد که معامله گر بـسته بـه             ،صورت روزانه 

 آن را پرداخت یـا دریافـت مـی        ،موقعيت مارجين و پوزیشن در بازار     
اگر شما نمـی خواهيـد روی پوزیـشن خـود بهـره دریافـت یـا                 . کند

 بعـد از    5اعت  پرداخت کنيد به سادگی مطمـئن شـوید کـه در سـ            
 پوزیـشن را  ، در پایـان سـاعت کـار بـازار روزانـه      ESTظهر بـه وقـت      

  .بسته اید

 درگير استقراض یـک پـول بـرای خریـد           ، هر پول  هاز لحظه ی مبادل   
هزینــه هــای بهــره ی شــبانه بخــش ذاتــی . پــول دیگــر مــی شــود

بهـره بـه پـول استقراضـی پرداخـت و درآمـد             .  هستند FXمبادالت  
اگـر یـک    . ا آن پول دیگر خریداری شده است      روی پولی است که ب    

مشتری ارزی با نرخ باالتر از پول دیگر را بخرد ما به التفاوت خالص    
 ومـشتری   -)USD/JPYبـرای مثـال     .(استقراض او مثبت خواهد بود    

ــرد    ــد کـ ــت خواهـ ــوهی را دریافـ ــه وجـ ــان در . در نتيجـ از کارگزارتـ
  .موردجزیيات بهره ی شبانه سوال کنيد

 اینجا نموداری مطابق تـاریخ   ، ی هر پول را نمی دانيد اگر نرخ بهره  
  .است که به شما کمک می کند 10/25/05
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  معامله ی مجازی

رایگـان  شما می توانيد توسط اغلب کارگزاران یک حساب مجازی          
 ،این حساب امکانات کاملی مانند یک حساب واقعی       . افتتاح کنيد 

شامل نرخ های زنده ی بازار، دسترسی بـه تحليـل گـران زنـده و                
. توانایی اجرای معامله ی ملغـی روی قيمـت هـای جـاری را دارد              

شما می پرسيد چـرا رایگـان اسـت؟ بـدین دليـل کـه آن هـا مـی                    
فـورم معـامالتی شـان را یـاد         لتاهند شما طرز ورود و خروج از پ       خو

بــدین ترتيــب شــما بــه آن عالقــه منــد خواهيــد شــد و بــه . بگيریــد
حـساب مجـازی    . صورت واقعی در آن سپرده گذاری خواهيـد کـرد         

 مهارت هـای تجـاری      ،اجازه می دهد که شما بدون هيچ ریسکی       
  .را در بازار فارکس امتحان کنيد تان

ه حتـی بـه معـامالت       شما باید حداقل تا دو ماه قبل از اینک        
مـن تکـرار مـی کـنم        . واقعی فکر کنيد روی دمـو کـار کنيـد         

شما باید حداقل تا دو ماه قبل از اینکه حتـی بـه معـامالت               
  .واقعی فکر کنيد روی دمو کار کنيد

  بيانيه" پولتان را از دست ندهيد"

  ...گذاشته و بگویيد دستتان را روی قلبتان

داقل دو ماه با دمو کار      معامله با پول واقعی ح     من قبل از  "
  "خواهم کرد

  ...حاال انگشت اشاره تان را روی سر گذاشته و بگویيد

  "و صبوری هستم من معامله گر فارکس زرنگ"
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P و L  هایتـان را بـشناسيد  :Leverage, Lots, Loss, Pips, 
Profit   

اینجا محلی است کـه مـا مقـداری         
شـاید شـما در   . ریاضی کار خـواهيم کـرد     

ــورد ــطالحاتمـــــ " Lots"و " Pips"  اصـــــ
ــا     ــا م ــایی شــنيده باشــيد، در اینج چيزه
درمورد آنها توضيح خواهيم داد و به شما        
نــشان خــواهيم داد کــه آن هــا چــه طــور  

   .محاسبه می شوند

  

چرا که همه   . برای کسب این اطالعات وقت اختصاص دهيد      
تا زمـانی کـه شـما       . ی معامله گران فارکس نيازمند علم هستند      

نيـستيد،   Pipحتی قادر به محاسبه ی سـود و زیـان و ارزش             به را 
 .در مورد معامله فکر نکنيد

   چيست؟Pipجرئيات یک 

 ناميـده مـی    Pipبه طور عمومی کوچکترین تغييـر قيمـت ارز          
 تغييـر کنـد، آن      1.2251 بـه    1.2250 از   EUR/USDاگـر ارزش    . شود
 آخـرین رقـم اعـشاری قيمـت         Pipیـک   .  تغيير کـرده اسـت     Pipیک  
نظر بـه اینکـه    . بيان می کندPipميزان سود و زیان شما را    . است

 Pipهر ارزی ارزش خاص خود را دارد، ضروری است که ارزش یک             
بـه   USDپول هایی که     در. برای ارز خاص مورد محاسبه قرار گيرد      

  . پول پایه هستند، مانند مثالهای زیر محاسبه خواهند شد عنوان

توجـه کنيـد    . ( بپـذیریم  119.80  را USD/JPYاجازه دهيد نـرخ     
 اغلـب ارزهـای دیگـر       ،که این جفت ارز تنهـا دو رقـم اعـشار دارنـد            

  .)چهار رقم اعشار دارند

  .خواهد بود) 0.01( یک صدم  Pipیک  USD/JPYدر این مورد 

  :بنابراین

USD/JPY:  

119.80   

http://abcbourse.ir/


26 آشنايی با فارکس

  یک صدم تقسيم بر نرخ مبادله = Pipارزش هر 

0.0000834 = 119.80 ÷ 0.01  

ه نظر می رسد این مبلـغ بـسيار کـوچکی اسـت، مـا بعـدا        ب
  .درمورد حجم الت بحث خواهيم کرد

USD/CHF:  

1.5250   

  تقسيم بر نرخ مبادله ده هزارم یک = Pipارزش هر 

0.000655 = 1.5250 ÷ 0.0001  

USD/CAD:  

1.4890   

  تقسيم بر نرخ مبادله ده هزارم یک = Pipارزش هر 

0.0006715 = 1.4890 ÷0.0001  

 بـه عنـوان پـول پایـه نباشـد، مـا مـی               USDدر مورد ایـن کـه       
ما می بایـست یـک گـام بـه         . خواهيم ارزش دالر را محاسبه کنيم     

  .گام قبلی اضافه کنيم

EUR/USD:  

1.2200  

  تقسيم بر نرخ مبادله ده هزارم یک = Pipارزش هر 

  پس

  0.0001÷ 1.2200= یورو 0.0008196

ابراین ما محاسبات دیگـری      برگردیم، بن  USDما نياز داریم به     
  .را که در زیر می آید باید اضافه کنيم

  EUR× نرخ مبادله 
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  پس

0.0009999 = 1.2200 × 0.0008196  

  . خواهد شد0.0001زمانی که به طرف باال گرد شود آن 

GBP/USD:  

1.7975  

  تقسيم بر نرخ مبادله ده هزارم یک = Pipارزش هر 

  پس

  0.0001÷ 1.7975= پوند 0.0000556

 برگردیم، بنابراین ما محاسبات دیگـری       USDما نياز داریم به     
  .را که در زیر می آید باید اضافه کنيم

  GBP× نرخ مبادله 

  پس

0.0000998 = 1.7975 × 0.0000556  

  . خواهد شد0.0001زمانی که به طرف باال گرد شود آن 

شاید شما اخم کنيد و فکر کنيد بـه اینکـه آیـا مـن همـه ی                  
اخيرا همه ی کـارگزاران     . اید حل کنم، جواب خير است     این ها را ب   

. فارکس برای شما به صورت اتوماتيـک ایـن هـا را حـل مـی کننـد                 
  . برای شما بهتر است که بدانيد آن ها چه طور حل می شوند

 ما در مورد مبالغ ظاهرا ناچيز اما در جمع مهـم            بعددر بخش   
  .بحث خواهيم کرد

  الت چيست؟

ســایز . الت هــا تجــارت مــی شــود فــارکس نقــدی در قالــب 
 مينـی همچنـين انـدازه ی      . اسـت $ 100000استاندارد بـرای الت     
همچنــين شــما از قبــل مــی . اســت$ 10000الت وجــود دارد کــه 
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دانيد ارزها با پيپ ها محاسبه می شوند که کـوچکترین تغييـر در              
برای ایجاد مزیت بـا ایـن تغييـرات کوچـک شـما بـه               . هر پول است  

 بزرگ در پول های خاص نياز داریـد تـا سـود و زیـان                تجارت با مبالغ  
را بـرای   $ 100000  اجازه دهيد ما انـدازه    . اشيدمهمی را شاهد ب   

ما دوباره تعدادی مثـال بـرای نـشان دادن          . یک الت استفاده کنيم   
  .تاثيرات ارزش پيپ می زنيم

USD/JPY 119.90 در نرخ مبادله ی  

    )0.01÷  119.90( × $ 100000=$ 8.34 پيپ در هر

  

USD/CHF 1.4555 در نرخ مبادله ی  

    )0.0001÷ 1.4555( × $ 100000=$ 6.87 پيپ در هر

  

  . فرمول قدری متفاوت است، پول پایه نباشدUSDدر مورد این که 

  

EUR/USD 1.1930 در نرخ مبادله ی   

 ÷1.1930(× یورو100000= یورو 8.38×1.1930 =9.99734$
0.0001(  

  .خواهد شد$ 10 باال با گرد کردن به طرف

GBP/USD 1.8040 در نرخ مبادله ی  

÷ 1.8040( × پونـــد 100000=   5.54 ×1.8040 =9.99416
0.0001(    

  .خواهد شد$ 10با گرد کردن به طرف باال 

ممکن است کارگزاران شما قرار داد متفاوتی برای محاسبه         
امــا بــه هــر . ی ارزش پيــپ نــسبت بــه حجــم الت داشــته باشــند

ه آن ها انجام دهند، خواهند توانست به شما بگویـد در            صورتی ک 
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زمان خاصی که شما معامله می کنيد ارزش پيپ برای پول چقدر            
زمانی که بازار تغيير می کند ارزش پيپ وابسته بـه پـولی             . است

  .است که شما در آن لحظه معامله می کنيد

  من چه طور سود و زیان را محاسبه کنم؟

 ،پيپ را می دانيـد     حاسبه ی ارزش  پس حاال که شما طرز م     
  .اجازه دهيد نظری به طرز محاسبه ی سود و زیان بيندازیم

اجـــازه دهيـــد دالر آمریکـــا را خریـــده و فرانـــک ســـوئيس را  
 .بفروشيم

بـه  .  اسـت  1.4525 /1.4530نرخی که شما مظنه کرده ایـد        
 1.4530 را می خرید شما روی قيمـت       USDدليل اینکه شما    

يمتی که معامله گران آمادگی فـروش آن         ق ،خواهيد کرد  کار
 را 1.4530 بـه قيمـت   $100000پس شـما یـک الت    . را دارند 

 تغيير می کند    1.4550چند ساعت بعد قيمت به      . می خرید 
  .و شما تصميم می گيرید که پوزیشن خود را ببندید

بـا  .  است USD/CHF ، 1.4550/1.4555مظنه ی جدید برای     
د بــه بــازار آن را خریــده بودیــد توجــه بــه اینکــه در هنگــام ورو

آن  زمانی که شما پوزیشن را مـی بندیـد بایـد بـرای بـستن              
ــتور ــد Sell دس ــرا کني ــت    ، را اج ــست قيم ــی بای ــابراین م  بن
قيمتـی کـه معاملـه گـران بـرای خریـد آن             .  را بگيرید  1.5550

  .آمادگی دارند

  . پيپ است20 یا 0.0020 عدد 1.4550 و 1.4530تفاوت بين 

  :فاده از فرمول قبلی مان داریمحاال با است

ــپ20=  137.40$ ــپ  $6.87 ×  پيـ ــر پيـ $ 100.000=  در هـ
× )1.4550/0.0001 (  

 شـما در    ، زمان ورود و خروج از یک پوزیشن       ،به خاطر بياورید  
 در مظنـــه ی قيمـــت خریـــد و فـــروش  Spreadمعـــرض پرداخـــت 

  .هستيد

 و زمان فروش شـما  Offer Priceزمان خرید یک پول شما از 
  . استفاده خواهيد کردBid Price زا
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 مـی کنيـد هزینـه ی        Buyبنابراین زمانی کـه شـما پـولی را          
Spread        ولی زمانی کـه     ، را در زمان باز کردن پوزیشن می پردازید 

 را در زمـان بـستن       Spread می کنيد هزینـه ی       Sellشما پولی را    
  .پوزیشن می پردازید 

  چيست؟) Leverage(لورج 

 شوید که چه طور یک سرمایه گـذار         شما شاید شگفت زده   
. کوچک مثل شما می توانـد بـا مبـالغ بزرگـی از پـول تجـارت کنـد                  

 پـول بـا   $100000کارگزارتان بـه عنـوان بـانکی کـه بـرای خریـد          به
 آن بـه عنـوان سـپرده ی بيعانـه از            ،شما مواجـه اسـت فکـر کنيـد        

 می خواهد کـه شـما را پـشتيبانی کنـد نـه              $100000مبلغ   شما
 می رسد اگر درست باشد خيلی خوب         به نظر . محافظتضرورتا  
ایــن چگــونگی اســتفاده از کــار کــرد لــورج در بــازار فــارکس . اســت
  .است

  

مبلغ پولی که شما استفاده می کنيـد بـه بروکـر و وضـعيت               
برای نمونه بروکر به حداقل حجـم حـسابی         . بستگی دارد  خودتان

 نياز خواهد ،که حساب مارجينی یا مارجين اوليه ناميده می شود  
آن  یک بار کـه پولتـان را سـپرده گـذاری کـرده ایـد پـس از                 . داشت

هم چنين کارگزار مقداری از     . خواهيد داشت برای معامله توانایی    
  . تعيين خواهد کرد،را که برای باز کردن یک پوزیشن نياز دارد آن

 $100000 شما می توانيد یـک الت        $1000 برای   ،برای مثال 
 ممکـن اسـت     ، داشـته باشـيد    $5000پس اگر شما    . معامله کنيد 

  .در فارکس معامله کنيد $500000آن ها اجازه دهند باالی 
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حداقل مـارجين بـرای هـر کـارگزاری بـه کـارگزار دیگـر تغييـر                 
.  بروکـر بـه یـک درصـد مـارجين نيـاز دارد           ،در مثال بـاال   . خواهد کرد 

 بــه $1000 بروکــر ، معاملــه$100000بــدین معنــی کــه بــرای هــر  
  .پوزیشن طلب می کند عنوان سپرده ی

  مارجين کال چيست؟

از وثيقـه ی    در رخ دادی که مبلغ پول در حـسابتان بـه کمتـر              
 بروکر همه یا بخشی از پوزیشن هـای         ،مورد نياز کاهش می یابد    

 ، از کـاهش حـساب بـه مانـده ی منفـی            ،این. باز را خواهد بست   
، حتی در حرکت های بسيار تند که بازار به سرعت تغيير می کند   

  .می نمایدجلوگيری 

 1مثال 

 اسـتاندارد   $2000اجازه بدهيد به شما بگویيم یـک حـساب          
شـما یـک الت از      .) ایده ی هوشمندانه ای نيـست     .(کنيدباز  

EUR/USD  ــه ی ــد وثيق ــه نيازمن ــد $ 1000 ک ــاز کني . اســت ب
 پول در دسترسی برای باز کردن یک        ،مارجين قابل استفاده  

از آن جایی   . پوزیشن جدید یا تحمل زیان های معامله است       
 مـارجين قابـل اسـتفاده ی        ، شروع کردید  $2000که شما با    

اما زمانی که شما یک الت کـه نيازمنـد          .  است $2000شما  
 مـارجين قابـل اسـتفاده ی    ،اسـت بـاز کنيـد     $ 1000مارجين  

  . است$1000شما 

 ،تجاوز کند$ 1000اگر زیان شما از مارجين قابل استفاده ی         
  .شما مارجين کال خواهيد شد

  2مثال 

 اسـتاندارد   $10000اجازه بدهيد به شما بگویيم یک حساب        
 کــه نيازمنــد مــارجين EUR/USDما یــک الت از شــ. بــاز کنيــد

ــد،اســت$ 1000 ــاز کني ــول در ،مــارجين قابــل اســتفاده .  ب  پ
دسترسی برای باز کردن یک پوزیشن جدیـد یـا تحمـل زیـان      

 شـما   ،پـس پـيش از بـاز کـردن یـک الت           . های معامله است  
بعد از بـاز کـردن      .  داشتيد $10000مارجين قابل استفاده ی     
 و مـارجين    $9000ابـل اسـتفاده ی      پوزیشن شما مـارجين ق    

  .دارید$ 1000استفاده شده ی 
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 ،تجاوز کند$ 9000اگر زیان شما از مارجين قابل استفاده ی         
  .شما مارجين کال خواهيد شد

ــل اســتفاده و     ــين مــارجين قاب مطمــئن شــوید کــه تفــاوت ب
  .دانيد می مارجين استفاده شده را

ه به دليـل    اگر موجودی حساب شما از مارجين قابل استفاد       
 شما باید دوباره پول واریز کنيـد        ،زیان های تجاری کاهش پيدا کند     

یا کارگزار برای جلوگيری از ریسک خـود و شـما پوزیـشن شـما را                
 در نتيجه شما نمـی توانيـد بيـشتر از سـپرده تـان متحمـل                 ،ببندد

  .ضرر شوید

 ایـن مهـم     ،اگر شما با حساب مـارجينی معاملـه مـی کنيـد           
های کارگزارتـان در مـورد حـساب هـای           ياستاست که بدانيد س   
  .مارجينی چيست

شما هم چنين باید بدانيد بيشتر کارگزارن در تعطـيالت آخـر            
در طـی روزهـای آخـر هفتـه         . هفته به مارجين بيشتری نياز دارند     

 درصــد اســت و اگــر شــما قــصد داشــته 1مــارجين در چهــار چــوب 
ه دارید ممکـن    باشيد که پوزیشن خود را در تعطيالت آخر هفته نگ         

  . درصد یا بيشتر برسد2است به 

مبحث مارجين موضوعی ظریـف اسـت و برخـی مباحـث در             
این ها به اشخاصی وابـسته      .  خطرناک است  بسيارمورد مارجين   

است کـه شـما بـه        موضوع مهم برای به خاطر داشتن این      . است
کلی سياست هـای کارگزارتـان را در مـورد مـارجين بفهميـد و در                

  . های مورد نظر به راحتی تصميم بگيریدمورد ریسک

 لورجشان را با اصطالحاتی مانند ضـریب        ،برخی از کارگزاران  
. لورج و اصطالحات دیگری مثل درصـد مـارجين توصـيف مـی کننـد              

  :ارتباط ساده ی بين این دو اصطالح عبارتند از

Leverage = 100 / Margin Percent 

Margin Percent = 100 / Leverage 

 نـشان داده  1:200 یـا  1:100ج مطابق قرارداد به نسبت      لور 
  . می شود
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  دوست دارید با پيپ هایتان تهييج شوید؟

اشاره می کند کـه چـه طـور         " Order"عبارت  
این . شما به معامله وارد و از آن خارج خواهيد شد         
کـه در   جا مـا دربـاره ی انـواع مختلـف سـفارش هـا               

 بحث مـی   ،بازار فارکس می تواند قرار داده شود      
مطمئن باشيد که انـواع سـفارش هـایی         . کنيم

   . تایيد می کند را می دانيد،که کارگزار شما

   انواع سفارشات

   انواع سفارشات اصلی

تعدادی سفارش اصلی وجود دارد که همـه ی بروکـر هـا در              
. دسترس قرار می دهند و برخی فوق العاده بـه نظـر مـی رسـند               

                  :اصلی عبارتند از سفارش های

  فروش به نرخ جاری  یا خرید سفارش •

 سفارش خریـد یـا فـروش بـه نـرخ جـاری              ،سفارش به نرخ بازار   
ــازار اســت ــال. ب ــرای مث  EUR/USD، 1.2140  قيمــت جــاری،ب

ــد   . اســت ــن قيمــت بخری ــا در ای ــر شــما خواســتيد دقيق  در ،اگ
کنيـد و فـورا یـک سـفارش          پلتفورم معامالتتان روی خرید کليک    

 آیـــا تـــاکنون  .شـــود قيمـــت دقيـــق اجـــرا مـــی    خریـــد بـــه 
 آن شبيه به استفاده از یک       ، معامله کرده اید   Amazon.com در

شـما بـه قيمـت جـاری مـی          . کليک برای دادن سفارش اسـت     
تنهـا تفـاوت   . برای شماسـت   یک کليک می کنيد و آن     ،خواهيد

سـی  این است که شما یک پولی را در برابر پول دیگر به جای              
  .می خرید یا می فروشيد Britney Spears هایدی 

    سفارش ليميت •

ــا   ،ســفارش ليميــت  یــک ســفارش قــرار داده شــده ی خریــد ی
امل دو اساســا ســفارش شــ. فــروش بــه قيمــت معــين اســت 
 در حـــال حاضـــر ،بـــرای مثـــال. متغيـــر قيمـــت و مـــدت اســـت

اگر قيمـت   بعد از مدتی انتظار.  استEUR/USD ، 1.2050 نرخ
ــه  ــد ، برســد1.2070ب ــد خری ــد یــک    شــما خواهي ــا مــی تواني ی

ســـفارش ليميـــت خریـــد در آن قيمـــت قـــرار داده و از جلـــوی  
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. کنيـد  کامپيوترتان دور شده و در کالس های دیگری حضور پيدا         
 پلتفورم معامالتی شـما بـه       ، افزایش یابد  1.2070 اگر قيمت به  

 ،صورت اتوماتيک سفارش خرید را به قيمت دقيق تعيـين شـده           
شما قيمت جفت ارز معينی که می خواهيـد         . اجرا خواهد کرد  

بخرید یا بفروشيد و مدت زمانی کـه مـی خواهيـد سفارشـتان              
            )GFD یا GTC( .فعال باقی بماند را تعيين می کنيد

  تعيين حد ضرر  سفارش •

 یک سفارش ليميتی است که به یک        ،سفارش تعيين حد ضرر   
پوزیشن باز به قـصد پيـشگيری از ضـرر اضـافی در صـورتی کـه                 

سـفارش  .  پيونـد مـی خـورد      ،قيمت ها بر عليه شما پـيش رود       
Stop-loss    ــا زمــانی کــه شــما ــسویه ی پوزیــشن ی ــا زمــان ت  ت
بـرای  .  مـوثر بـاقی مـی مانـد        ،کنيـد  را لغـو     Stop-lossسفارش  

ــال ــرخ  EUR/USD شــما ،مث ــد1.2230 را در ن ــرای .  مــی خری ب
را روی   Stop-lossمحدود سـازی حـداکثر زیـان شـما سـفارش            

بدین معنی که اگر شما اشتباه      .  قرار می دهيد   1.2200قيمت  
 پلتفـورم   ، رسـيد  1.2200کردید و قيمت به جـای بـاال رفـتن بـه             

رت اتوماتيـک یـک سـفارش فـروش را در     معامالتی شما به صـو  
 پيـپ ضـرر مـی       30 اجرا کرده و پوزیشن شما را با         1.2200نرخ  
جلـوی مـانيتور بنـشينيد و از         تمـام روز  اگر شما نخواهيـد     . بندد

ــد داد ناراحــت شــوید     ــان را از دســت خواهي ــام پولت ــه تم  ،اینک
شما به سادگی مـی     .  به شدت مفيد است    Stop-lossدستور  

 برای هر پوزیشن بـاز قـرار دهيـد و        Stop-lossتور  توانيد یک دس  
پس از آن شما هيچ وقت کالس بافندگی زنبيلتـان را از دسـت              

  .نخواهيد داد

  انواع سفارشات فوق العاده

 ) GTC(معتبر تا زمان لغو  •

 تا زمانی که شما تصميم به لغو آن نگرفتـه ایـد،             GTCسفارش  
چ وقت آن سـفارش     کارگزارتان هي . در بازار فعال باقی می ماند     

بنــابراین آن بــه عهــده ی شماســت، کــه  . را لغــو نخواهــد کــرد
ــته     ــاطر داشــ ــه خــ ــميمه را بــ ــفارش ضــ ــک ســ ــتن یــ داشــ

                  .باشيد
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  )GFD(معتبر برای آن روز  •

.  تا آخر روز کاری در بـازار فعـال بـاقی مـی مانـد               GFDسفارش  
د از   بع 5 ساعته است، بدین معنی که تا        24چون فارکس بازار    

. می بندد، معتبر خواهد مانـد       که بازار آمریکا   ESTظهر به وقت    
من توصيه می کنم که شما دو مرتبـه از کارگزارتـان موضـوع را               

  .چک کنيد

        )OCO(لغو سفارش با اجرای سفارش دیگر  •

یا سفارشات  /  ترکيبی از دو سفارش ليميتی و        OCOسفارش  
stop-loss ت متفاوت بـاالتر یـا      دو سفارش با قيمت و مد     .  است

ــود      ــی ش ــرار داده م ــاری ق ــت ج ــر از قيم ــایين ت ــرای  . پ ــا اج ب
: بــرای مثــال. ســفارش، ســفارش دیگــر حــذف مــی شــود یــک

$ 10000شـما مـی خواهيـد       .  اسـت  EUR/USD ،1.2040قيمت
 با پـيش بينـی شکـستن        resistance باالی خط    1.2095در نرخ   

یــک ،  نــزول کنــد1.1985اگــر قيمــت بــه زیــر  آن خــط بخریــد یــا 
توافق این است که اگر قيمـت بـه         . پوزیشن فروش را وارد کنيد    

خریده و سفارش به نـرخ      $ 10000 رسيده است، شما     1.2095
    . به صورت اتوماتيک حذف شده است1.1985

هميشه از کارگزارتان در مورد اطالعات سفارشات مخصوص        
شـد  بادر مـوقعی کـه پوزیـشن بـيش از یـک روز بـاز                سوال کنيد و    

مقررات سفارشـاتتان را    . جویا شوید  رات های بهره ی شبانه      قيم
   .با بهترین استراتژی اجرا کنيد

  خالصه

)  و ليميـت   stop-lossبه نـرخ بـازار،      ( انواع سفارشات اصلی    
مگر ایـن کـه شـما       . معموال در همه ی معامالت مورد نياز هستند       

ــار باشــيد   ــه ک ــه گــر کهن ــد و یــک  .یــک معامل ــال نکني ــوهم و خي  ت
تم معــامالت مــورد نيــاز کــه بــا شــمار زیــادی از سفارشــات سيــس

تعيين شده در بازار در همه ی اوقات کار کند را طراحی کنيد و به               
  .آن بچسبيد

قبــل از اینکــه معاملــه ای را اجــرا کنيــد، مطمــئن شــوید کــه 
کامال طرز ورود به سيستم سفارشات کارگزارتان را یاد گرفته ایـد            

مانی که با پلتفورم معامالتی به راحتی       تا ز . و با آن راحت هستيد    
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کــار کنيــد و بــه سيــستم سفارشــات وارد شــوید، بــا پــول واقعــی 
  .معامله نکنيد
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   چگونگی انتخاب یک کارگزار فارکس آن الین

پيش از معامله ی فارکس شما به ایجاد یک حساب نزد یک            
؟ در سـاده تـرین      کارگزار دقيقـا چيـست    . کارگزار فارکس نياز دارید   

اصــطالح کــارگزار فــرد یــا شــرکتی اســت کــه سفارشــات خریــد و  
کارگزاران . فروش را مطابق تصميمات معامله گران انجام می دهد      

با گرفتن هزینه ی کميسيون یا هزینه ی خدماتشان درآمد کسب           
شما ممکن است در مواجه شدن با شمار کـارگزارانی          . می کنند 

تـصميم  .  دستپاچه شـوید   ، می دهند  که پيشنهاد خدمات آن الین    
 اما صرف وقت    .دقيقی است  در مورد یک کارگزار نيازمند تحقيقات     

 ،در مورد خدمات در دسترس و هزینـه هـای کارگزارهـای مختلـف             
  .شناخت خواهد داد شما به

  

 آیا کارگزار فارکس تحت نظارت است؟

 عامل نظـارتی کـه دالل       ،در زمان انتخاب یک کارگزار فارکس     
بازار فارکس بـه عنـوان یـک        . در آن ثبت شده است را کشف کنيد       

  .بازار خارج از نظارت است و آن اساسا این چنين است

ــوان     ــه عنـ ــد بـ ــارگزار بایـ ــده کـ ــاالت متحـ    Futures در ایـ
Commission Merchant (FCM)  از طریـقCommodity Futures 
Trading Commission (CFTC)   و عـضو NFA  ثبـت گـردد . NFA و 

CFTC                برای محافظت عموم مـردم در برابـر کـاله بـرداری و دسـت 
    .کاری شيوه های فریب کارانه ی تجاری تشکيل شده اند

را  CFTC و NFAشما می توانيد ثبت شرکت هـا یـا افـراد در       
از پایگاه مخصوص عضویت جستجو کنيد یا وضعيت انظباتيشان را          

یــا در بخــش 8006213570 بــه شــماره  NFAبــه وســيله ی تلفــن 
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 بــه آدرس NFAوب ســایت ) BASIC(شــرکت /اطالعــات کــارگزار 
http://www.nfa.futures.org/basicnetجستجو کنيد .   

آن هایی کـه دارای اسـناد        ،در ميان شرکت های ثبت شده     
. تنظيمی درست و وضعيت مالی شفاف هستند را جستجو کنيد         

    !از شرکت های خارج از نظارت دوری کنيد

  خدمات مشتری

 24 بایـد   بنـابراین پـشتيبانی    ، ساعته اسـت   24فارکس بازار   
 بـا   ... چـت و   ، ایميـل  ،يـد بـا تلفـن      مـی توان   آیا شـما  ! باشدساعته  

ــشتيبانی      ــت پ ــد؟ کيفي ــرار کني ــاط برق ــد  شــرکت ارتب ــی توان از م
بنـابراین مطمـئن باشـيد کـه     . دیگر تغييـر کنـد   کارگزاری به کارگزار  

این یک راهنمای خـوبی     . قبل از باز کردن حساب تحقيق کرده اید       
آن چند کارگزار آن الین را انتخاب کرده و با بخش راهنمـای           : است

ها ارتباط برقرار کنيد و ببينيد بـه چـه سـرعتی بـه سـواالت شـما                  
 راهنمــای شــما بــرای ، ایــن نکتــه ی کليــدی،پاســخ مــی دهنــد

 بـا  جـوابی اگر آن ها    . سنجش پاسخ دادن به نيازهای شما است      
 شـما مـسلما     ، ندادنـد  به سـواالت شـما      رضایت بخش  یا سرعت

فقط آگاه باشـيد    . د آن ها اطمينان پيدا نخواهيد کر      هب برای تجارت 
که در برخی از بيزنس ها خدمات قبل از فروش ممکن است بهتر             

  .از خدمات پس از فروش باشد

  پلتفورم آن الین معامالتی

بروکر های فارکس به شما اجـازه مـی          اغلببلکه   ،نه همه 
سـتون فقـرات   . دهند به روش نسبتا ارزان با اینترنت تجـارت کنيـد   

نـرم  . فرآینـد خـروج اسـت       سـفارش و   هر پلتفـورم معـامالتی ورود     
در  از بين چنـد کـارگزار آن الیـن        . افزار معامالتی خيلی مهم است    

 به وسيله ی کار کردن با حساب دمو بهتـرین نـرم افـزار     ،دسترس
  .معامالتی را انتخاب کنيد

آن بایـد بتوانـد     . به دقت طرح نمایش پلتفورم را امتحان کنيد       
الصـه ی حـسابی کـه نـشان          خ ، زمان واقعـی   بهمظنه ی پول ها     

دهنده ی موجودی حساب جاری با تحقق و عـدم تحقـق سـود و               
ــان ــل ســتفاده ،زی ــارجين قاب ــرای  ، م ــارجين اســتفاده شــده ب  و م

  .پوزیشن های باز را نمایش دهد
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 یـا تحـت     ، بـا جـاوا    ،اغلب پلتفورم های معـامالتی تحـت وب       
روی آن را شـــما مـــی توانيـــد .  هـــستندclient-basedبرنامـــه ی 

 ،مـی کنيـد    نـسخه ای کـه شـما انتخـاب        . امپيوترتان نصب کنيـد   ک
ــان شــخص شماســت  ــزار تحــت وب در وب ســایت   . رجح ــرم اف ن

شما مجبور نخواهيد بود همه ی نرم افزار هـا را           . کارگزار قرار دارد  
در کامپيوترتان نصب کنيد و خواهيد توانست از هر کـامپيوتری کـه             

  . وارد سيستم شوید،به اینترنت متصل است

 یــا آن چيــزی کــه شــما client-basedبرنامــه ی نــرم افــزاری 
 تنها بـه تبـادالت      ،دانلود می کنيد و در کامپيوترتان نصب می کنيد        

  .در آن کامپيوتر محدود خواهد بود

  
  نمونه ای از پلتفورم معامالتی

  

 امـا   ، دانلود و نصب برنامه به سرعت اجرا می شود         ،معموال
بـرای  . امـل مخـصوص هـستند     اغلب برنامه هـا تحـت سيـستم ع        

 اجرای پلتفـورم معامالتيـشان را بـا وینـدوز           ، اغلب کارگزاران  ،مثال
 ، هـستيد   اگر شـما کـاربر مکنتـاش      . مایکروسافت ارایه می دهند   

ــور       ــد و مجب ــصب کني ــاربردی را ن ــه ی ک ــست برنام ــد توان نخواهي
ــرای     ــان ب ــا جــاوای کارگزارت ــود از برنامــه ی تحــت وب ی ــد ب خواهي

تا زمانی که کاوشگرتان در حـال       . مالتی استفاده کنيد  پلتفورم معا 
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بـا هـر کـامپيوتری اجـرا        ) تحت وب و تحت جـاوا     ( اجراست این دو    
برنامه های نـرم افـزاری تحـت جـاوا از طریـق اغلـب           . خواهند شد 

 ترجيح داده می ،کارگزارانی که احساس اعتبار و امنيت می کنند
تری در برابر حملـه ی       آسيب پذیری کم   ،نرم افزار تحت جاوا   . شود

دانلــود و "ویــروس هــا و هکــر هــا در هنگــام ارســال از نــرم افــزار   
  .دارد" اینستال

به باز کردن حساب دمو و تست پلتفورم کـارگزار قبـل از بـاز               
  .کردن حساب واقعی اطمينان پيدا کنيد

  ارتباط اینترنتی پر سرعت را فراموش نکنيد

 نيازمنــد بــه بــازار فــارکس بــازاری پــر ســرعت اســت و شــما
ــدا کنيــد    ــا از معــامالت آگــاهی پي . اطالعــات لحظــه ای هــستيد ت
. مطمئن شوید که از ارتباط اینترنتی پر سرعت برخـوردار هـستيد           

 ممکــن اســت معــامالت پــر دردســری داشــته  ،اگــر شــما نتوانيــد
 برای فارکس به صورت کامـل کـار نخواهـد           Dial-up  ارتباط. باشيد
 بـه کـامپيوتر     ،آن الیـن برنامـه داریـد      اگر شما بـرای معـامالت       . کرد

من بيش از . مدرن و ارتباط اینترنتی پر سرعت نياز خواهيد داشت
  .این نمی توانم تاکيد کنم

  سوت ها و زنگ ها 

ارزش هر کارگزار فـارکس ارایـه ی مظنـه هـای لحظـه ای و                
این کمترین امکانـات    . اجازه برای ورود و خروج سریع از بازار است        

بسته های نرم افزاری به روز شـده     . ر معامالتی است  هر نرم افزا  
می  معموال با هزینه های ماهانه ی اضافی توسط کارگزاران ارایه         

 .گردد

در حــال حاضــر اغلــب کــارگزاران، چــارت هــای یــک پارچــه و  
بسته های تحليل تکنيکـی همـراه پلتفـورم معـامالتی ارایـه مـی               

اگـر چـارت هـا و       . آن ها قطعا برای کاوش ارزشمند هـستند       . کنند
 با روش معامالتی شما سـازگار       ،ابزارهای تکنيکی پيشنهاد شده   

باشند، سطح یکپارچگی پلتفورم های معامالتی متفاوت هستند        
  .و شناخت دقيق آنها ارزشمند است
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  حساب کوچک

ارایـه  $ 300بيش تر دالل هـا حـساب هـای کوچـک کمتـر از               
ــد  ــرای شــروع    . مــی کنن و حــساب هــای کوچــک روش مهمــی ب

  .و بهبود تجارب شما هستند آزمایش مهارت ها

  سياست های کارگزار 

، شـــما بایـــد بـــه دقـــت آن الیـــنپـــيش از انتخـــاب کـــارگزار 
  :شامل. خصوصيات و سياست های آن ها را آزمایش کنيد

   جفت ارزهای در دسترس •

در پلتفـــورم   ارز بـــزرگ زیـــر7شـــما بایـــد از وجـــود حـــداقل 
  .معامالتی اطمينان حاصل کنيد

(AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, and USD)  

  هزینه های معامله •

ــران مــی شــود    ــامالت از طریــق پيــپ هــا جب ــه ی مع . هزین
 بيـشترین   ،کوچکترین پيپ الزم بابت هـر معاملـه بـا کـارگزار           

ی اسپرید های    مقایسه. سود را برای آن ها ایجاد می کند       
را تعــدادی از کــارگزاران، تفــاوت هزینــه ی معــامالتی آن هــا 

فـروش بـرای    /اسـپرید خریـد   : برای مثـال  . روشن خواهد کرد  
EUR/USDــوال ــد     3  معم ــی تواني ــما م ــا ش ــت، ام ــپ اس  پي
  . پيپی را پيدا کنيد یا حتی بهتر از آن ها2کارگزاران 

   مارجين الزم •

، بــا )بــه معنــی بــاالترین لــورج(کمتــرین مــارجين مــورد نيــاز 
بـه   0 25.بيشترین پتانسيل سـود و زیـان، درصـد مـارجين از    

  .باال در نوسان است

شـما   شرط مارجين کم زمانی با اهميت است که معامالت        
خوب باشـد، امـا نـه خيلـی خـوب زمـانی کـه شـما اشـتباه           

در مورد مارجين ها واقع بين باشيد و نوسان دو طرفه           . کنيد
  .را به یاد داشته باشيد

  

http://abcbourse.ir/


42 آشنايی با فارکس

  الزامات کوچکی حجم معامالت •

ی بـه کـارگزار دیگـر در        حجم یک الت ممکن است از کـارگزار       
ایـن  .  واحد متغير باشـد    100000،  10000،  1000محدوده ی   

 الت است را ارایـه مـی        0.1کارگزاران الت کوچک که معموال      
برخی کارگزاران حتی حجم هـای اعـشاری یـک الت           . دهند

را که به شما اجازه می دهـد واحـد حجـم            ) به نام تک الت   (
  .خودتان را بسازید، ارایه می دهند

  زینه ی بهره ی شبانهه •

هزینه های بهره ی شـبانه بـه وسـيله ی تفـاوت نـرخ بهـره                 
تفاضل نرخ بهـره    . آمریکا و کشور های دیگر تعيين می شود       

بــرای . ی بــين دو ارز هزینــه ی بهــره ی شــبانه خواهــد بــود
اگر پوند بریتانيا نرخ بهره ی باالتر از دالر آمریکا داشته           : مثال

 نرخ بهره ی شـبانه بـرای نگهـداری         باشد، بنابراین هزینه ی   
بـه عبـارت دیگـر اگـر نــرخ     . پوزیـشن پونـد، گـران خواهـد بــود    
ــود  تفاضــل بهــره ی فرانــک ســوئيس  . کمتــر از دالر آمریکــا ب

 خرج کمتـری بـرای      USD/CHFبنابراین هزینه ی شبانه برای      
  .دو جفت ارز خواهد داشت

  نرخ بهره ی حساب مارجينی •

جينی معامله گران بهـره مـی       اغلب کارگزاران به حساب مار    
به صورت معمول نرخ بهره بين نرخ هـای متـداول در            . پردازند

اگـر شـما تـصميم داریـد رکـورد          . هر کشور در نوسان اسـت     
معامالتی خـود را توسـعه دهيـد، پـول در حـساب مـارجينی               

  .شما مشمول بهره ی افزایشی خواهد شد

  ساعت های معامالتی •

عملياتـشان را تنظـيم کـرده و        اخيرا همه ی کارگزاران اوقات      
از روز  . با ساعت های عمليات بازار فارکس تطبيـق داده انـد          

 بعـد از ظهـر      4 بعد از ظهر به تا روز جمعه ساعت          5یکشنبه  
  .ESTبه وقت 
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  سایر سياست ها

" fine print"بــه دقــت چــشم انــداز بخــش  ،مطمــئن شــوید
ه یـک   بـرای آگـاهی کامـل از همـه ی نکـات دقيـق کـ                راکارگزاران  

 مورد  ،کارگزار خاص ممکن است بر معامله گر تازه کار تحميل کند          
  .بررسی قرار داده اید

بخش حيـاتی فرآینـد فـارکس        ،کارگزار درست کار   پيدا کردن 
اولـين کـارگزاری را     . آسان نيست و به کار واقعی نياز دارد       است و   

  .مواظب باشيد. که به نظر شما خوب می رسد، انتخاب نکنيد

  خالصه

  : با انگيزه های زیرآن الینستجوی کارگزار ج

   اسپرید کم-1

اسپرید در معامله های فـارکس تفـاوت بـين قيمـت خریـد و               
اسـپرید کـم صـرفه      . فروش در جفت ارز هـای معـين شـده اسـت           

  .جویی پول شماست

   افتتاح حساب های کوچک-2

برای آن هایی که در فارکس تازه کار هستند و آن هایی که             
 پول برای سرمایه گذاری در معامالت ریسکی ندارنـد،          هزاران دالر 

 بزرگی برای معامله    ی جنبه$ 300باز کردن حساب کوچک تنها با       
  .گران جدید است

   اجرای اتوماتيکی فوری دستورات شما-3

شـما چيـزی را     . انتخاب کارگزار فـارکس خيلـی مهـم اسـت         
 :بخوانيــــد (WYSIWYGمــــی خواهيــــد کــــه مــــا آن را کــــارگزار  

 wizeewig(  اجرای فوری دسـتورات را       که بدین معنی ! می ناميم 
می خواهيـد و قيمتـی کـه شـما مـی بينيـد و کليـک مـی کنيـد،                     

  ...همان قيمتی است که بدست می آورید

What You See Is What You Get!  

با شرکتی که در هنگام کليک کردن روی یـک قيمـت مظنـه              
د، سـازش   ی دوباره یـا روی قيمـت هـا اجـازه ی لغـزش مـی دهـ                 
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ایـن  ،  زمانی که شما برای سـود کمـی معاملـه مـی کنيـد             . نکنيد
   .خيلی مهم است

   تحليل تکنيکال و چارت رایگان-4

کارگزاری را انتخاب کنيد که اجازه ی دسترسی بـه بهتـرین            
 بــرای فعــال کــردن  تحليلهــای تکنيکــی موجــود  تجزیــه ونمــودار و

کنيد کـه خـدمات     کارگزارانی را جستجو    . می دهد را  معامله گران   
و بـه معاملـه گـران    می کننـد  نمودار های حرفه ای رایگان را تهيه  

  .معامله ی مستقيم روی نمودار را اجازه می دهد

  )Leverage( لورج -5

شرکت هایی که بـه صـورت       . شما لورج زیاد را نمی خواهيد     
افراطی لورج باال را پيشنهاد می دهند، حد مطلوب مشتریانشان          

قاعده ی خوب تجربه شـده ایـن اسـت کـه      .  کنند را مواظبت نمی  
ــيش از   ــورج ب ــتاندارد   100:1ل ــای اس ــساب ه ــرای ح و ) 100k(  ب

  .استفاده نشود) 10k(برای حساب های کوچک  200:1
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  آن الینباز کردن حساب تجاری 

 فــارکس معمــوال آن الیــنافتتــاح حــساب جدیــد نــزد کــارگزار 
 : گام ساده ی زیر است4شامل 

  نتخاب نوع حسابا -1

  ثبت نام -2

  فعال سازی حساب -3

  تایيد حساب -4

شما ممکن است درباره ی افتتاح حساب دمو با دو یـا سـه              
سپس برای حساب واقعی نـزد بروکـری        . کارگزار یا دالل فکر کنيد    

  .ثبت نام کنيد که با آن احساس راحتی می کنيد

بــرای تــصميم گيــری زمــان صــرف کنيــد تــا بتوانيــد بــه مــدت  
عجله نکنيد و از پرسيدن سـوال       . طوالنی با ایشان همکاری کنيد    

  .های زیاد نترسيد

   حسابانواع

کارگزاران فارکس حـساب هـای شـرکتی و فـردی پيـشنهاد           
شما توان انتخاب انواع حساب های مختلف بر اسـاس          . می کنند 

بـرای معاملـه گـران      . حجم سپره گذاری اوليـه را خواهيـد داشـت         
 ، خواهنـد تـا یـادگيری کامـل        نمـی ستند و   جدیدی که با هوش هـ     

آن هــا حــساب هــای کوچــک . پــول زیــادی را بــه مخــاطره بيندازنــد
معامله گران ماهر یا کسانی که پول زیادی برای         . افتتاح می کنند  
 حساب عادی را که نيازمند سپرده گذاری اوليـه       ،بازی کردن دارند  
  . افتتاح می کند،ی زیادی است

  بخوانيد را fine print هميشه 

ــه ی   را " حــساب مــدیریت شــده "شــما ممکــن اســت گزین
پول شما در بازار فارکس برای       با این نوع حساب کارگزار با     . ببينيد

آن شــبيه افتتــاح حــساب در صــندوق دو . شــما معاملــه مــی کنــد
باز کردن حـساب مـدیریت شـده معمـوال بـه سـپرده              . جانبه است 

 نياز دارد و شـما بـا         یا بيشتر  $25.000گذاری تا حدی زیاد حداقل      
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ما مـی خـواهيم شـما طـرز         . کارگزار در سودها سهيم می شوند     
ــد    ــاد بگيری ــان را ی ــا حــساب خودت ــردن ب ــه ک ــه  ،معامل ــن گزین  از ای

  .استفاده نکنيد

  ثبت نام 

ــک      ــاح ی ــرای ســفارش افتت ــشریفات اداری را ب ــد ت شــما بای
ی که از کارگزاری بـه کـارگزار دیگـر تفـاوت مـی              یحساب و فرم ها   

 تهيـه مـی شـوند و        PDFآن ها معمـوال در قالـب        .  ارایه کنيد  ،ندکن
  . مرور یا چاپ شوندReader Adobe Acrobatمی توانند از برنامه 

  فعال سازی حساب 

 ،بروکر پس از دریافت همه ی فرم های درخواسـت ضـروری           
گام های مورد نياز برای فعال سـازی حـساب جدیـد تجـاری را بـه         

  .شما ایميل خواهد کرد

  ایيدیه ی حسابت

 و Username کــارگزار شــما ،پــس از فعــال ســازی حــساب 
Password                را به شما ایميل خواهد کرد و شـما بـا اسـتفاده از آن 

آن هـا همچنـين     . به حساب واقعيتان دسترسی خواهيـد داشـت       
راهنمــای چگــونگی ارســال پــول بــه حــسابتان را بــه شــما ایميــل 

  .خواهند کرد
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  رکس با بازار سهاممقایسه ی بازار فا

   

 مزیت بازار فارکس در مقابل بازار سهام

 سهام     فارکس مزیت
 خير بله  ساعته24معامالت 

 خير بله معامالت بدون کميسيون
 خير بله اجرای فوری سفارشات بازار

   ساعته24بازار 

ــدون توقــف    ــازار ب ــازار فــارکس ب اغلــب .  ســاعته اســت24ب
تـا جمعـه    EST بعد از ظهر به وقـت  2ت  کارگزاران از یکشنبه ساع   

 بعد از ظهر با امکان ارایـه ی خـدمات بـه مـشتریان یـک                 4ساعت  
با امکان معامله در محدوده ی ساعات کار بـازار          . سره باز هستند  

آمریکا، آسيا و اروپا، شما می توانيد برنامه ی معـامالتی خودتـان             
  .را تنظيم کنيد

  معامالت بدون کميسيون

ارکس بدون کميسيون یا اجرت اضافی معامالت،       کارگزاران ف 
ــه صــورت    ــول ب ــامالت پ ــنعهــده دار مع ــا روی خــط تلفــن  آن الی  ی

ترکيبی از خساست، صالبت و با اسپرید کـامال روشـن،           . هستند
هزینــه هــای معــامالتی فــارکس کمتــر از همــه ی بازارهــای دیگــر 

  و کارگزار معرف از طریق اختالف قيمـت خریـد          FCMکارگزار  . است
  .و فروش، هزینه ی خدماتشان را جبران می کنند

  اجرای فوری سفارشات فارکس

معامالت شما در شرایط عادی بازار فورا اجرا می شود، هم          
چنين در شرایط عادی بـازار بـرای همـه ی سفارشـات نـرخ هـای                 

چيزی که شما کليک می کنيد، همان قيمتـی         . قطعی وجود دارد  
 در هنگام تثبيت قيمت ها به       شما می توانيد  . است که می خرید   

بـين قيمـت نـشان داده شـده در          .  معاملـه کنيـد    real-timeصورت  
پلتفورم و قيمت معامله ای که شما وارد کرده اید، اختالفی وجود            

  .ندارد
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   معامالت بدون چشم انداز مثبت

 کردن در   shortبرعکس بازار سرمایه، هيچ محدودیتی برای       
ای معامالتی در بازار پول صـرف نظـر از          فرصته .بازار ارز وجود ندارد   

بـه چـه سـمتی در    بـازار   اسـت یـا   short یـا  longاینکه معامله گر  
  نظر به اینکه هميشه معامالت پول      .حال حرکت است، وجود دارد    

خرید یک پـول و فـروش پـول دیگـر را شـامل مـی شـود، سـاختار                    
 اریبی در این بازار وجود ندارد، بنابراین شـما هميـشه دسترسـی          

  .برابر برای معامله در بازار افزایشی و کاهشی دارید

  
  

  دالیل بيشتر برای تمایل به بازار فارکس

  نبودن دالل

ان بورس های متمرکز مزیت های زیادی را برای معاملـه گـر           
هرچند یکی از مشکالت در بورس های متمرکـز         . فراهم می کنند  

هر بخشی که بين معامله گر و خریـدار یـا           . مواجه با دالالن است   
فروشنده ی اوراق یا ابزار مالی یا سند معاملـه شـده قـرار گيـرد،         

. هزینه می تواند زمانی یـا پـولی باشـد         . هزینه دربرخواهد داشت  
طه انجـام مـی گيـرد و بـه مـشتری            معامله ی پول نقد بدون واسـ      

قيمت گذاری یـک جفـت ارز        اجازه می دهد به طور مستقيم برای      
رکس امعاملـه گـران فـ     . توسط کارگزار معتبـر واکـنش نـشان دهـد         
  .سریع تر و ارزان تر به بازار دسترسی دارند
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  فروش بازار را کنترل نمی کنند/برنامه ی خرید

را " X"  ،"Aذاری  صـندوق سـرمایه گـ     "چند بار شنيده اید که      
صــندوق  وجــود شــایعه ی اینکــه. را خریــده اســت" Z"فروختــه یــا 

ــان     ــاطر پای ــه خ ــذاری ب ــرمایه گ ــضای     س ــا روز انق ــالی ی ــال م س
قراردادهای اختياری و آتی، سـود خـود را شناسـایی مـی کننـد،               
همه بيانی از دليل افزایش یا کاهش عمومی بازار یا مثبـت بـودن              

 ازار بـورس بـرای خریـد و فـروش         بـ . یک جلسه ی معامالتی است    
 غيـر   ، و بـرای صـندوق      اسـت  صندوق های بـزرگ خيلـی مـستعد       

عــادی نيــست کــه قيمــت ســهم خاصــی را بــرای چنــد روز مــورد  
ــد   ــرار ده ــازار   . نوســان ق ــدی ارز، نقدشــوندگی ب ــامالت نق در مع

فارکس احتمال کنترل ارز خاص را توسط صندوق یـا بانـک، خيلـی              
وق های تـامينی، دولـت هـا، دفـاتر          بانک ها، صند  . کند می سازد  

، خــرده فروشــی ارز و اشــخاص فقــط تعــدادی از  )تبــدیل(تــسعير
شرکت کنندگان در بازار های نقدی ارز هستند که نقـدینگی آنهـا             

  .بی سابقه است

شرکت هـای کـارگزاری و تحليـل گـری تـاثير کمتـری بـر روی بـازار                   
  دارند

ربـاره ی بـازار     آیا شما اخيرا تلویزیـون را تماشـا کـرده ایـد؟ د            
اینترنتــی معــين و تحليــل گــر بــا اعتبــار شــرکت داللــی مــتهم بــه  

زمـانی کـه بـازار بـه        " خریـد " مثـل    ،نگهداری پيـشنهاد هـای خـود      
 هـا بـرای شـرکت       IPO شـنيده ایـد؟      ،سرعت تنزل پيـدا مـی کنـد       

.  کسب و کار بزرگی هستند     ،های سهامی عام و دفاتر کارگزاری     
ارگزاری و شـرکت هـا بـه عنـوان           دفاتر ک  ،وابستگی های دو طرفه   

آن اتفـاق بـد هـيچ       . مشتری به خدمات تحليل گران مفيد هستند      
 ميليـون هـا     ،فـارکس بـه عنـوان بـازار اوليـه         . وقت پيدا نخواهد بود   

درآمد برای بانـک هـای جهـان توليـد مـی کنـد و بـرای بـازار هـای                     
 در فارکس جریان دادوسـتد را       ،تحليل گران . جهانی ضروری است  

 آنها فقـط بـازار فـارکس را تجزیـه وتحليـل مـی               ،نمی کنند تحریک  
  .کنند

   جفت ارز اصلی4 سهام در برابر 8000 

 سهام فهرست شده در بازار سـهام نيویـورک و           4500تقریبا  
شــما کــدام را .  شــرکت ليــست شــده در نــزدک وجــود دارد3500

معامله خواهيد کرد؟ چقـدر وقـت بـرای بررسـی ایـن شـرکت هـا                 
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ــد؟   ــارکس شــما  صــرف مــی کني ــامالت ف  24 ، ارز اصــلی4در مع
روی ارز هـای اصـلی      .  روز در هفته بازار دارید     5.5 ساعت در روز و   

  .تمرکز کنيد و معامله ی خود را کشف کنيد
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  مقایسه ی بازار فارکس با بازار آتی

 مزیت بازار فارکس در مقابل بازار آتی

 آتی     سفارک مزیت
 خير بله  ساعته24معامالت 

 خير بله معامالت بدون کميسيون
 خير بله 400:1اهرم 

 خير بله قطعيت قيمت
 خير بله ضمانت محدود ریسک

                                  

  

  نقدینگی

 تریليـون دالری   1.9 یـک بـازار روزانـه ی         ،بازار فـارکس نقـدی    
است که آن را حجيم ترین و نقدینـه تـرین بـازار در جهـان سـاخته                 

 این بازار می توانـد حجمـی از تجـارت و سـایزهای معاملـه              . است
جـذب  را  که ظرفيت هر بازار دیگر در برابر آن کوچک جلوه می کند             

 ميليـارد دالر مبلـغ روزانـه ی بـازار آتـی             30 اگر شـما آن را بـا         .کند
 آشکار می شود که بازارهای آتـی فقـط نقـدینگی            ،مقایسه کنيد 

 بـه ایــن  ،بــازار هميـشه نقدینـه اســت  . محـدود فـراهم مــی کننـد   

http://abcbourse.ir/


52 آشنايی با فارکس

معنــی کــه موقعيــت هــا مــی تواننــد بــه صــورت نقدینــه درآینــد و   
  . را بدون لغزش اجرا کنندStopسفارشات 

   ساعته24ار باز

 بازار ارز یک بازار یکپارچه ی       ،برخالف تعداد زیاد مبادالت آتی    
 بعـد از ظهـر بـه وقـت          2:15 در یکشنبه ساعت  .  ساعته است  24

EST ،    بـه طوریکـه بازارهـا در سـيدنی و           ، تجارت شروع می شود 
 بازار توکيو باز می شـود       ، بعد از ظهر   7در  . سنگاپور باز می شوند   
 صــبح ادامــه مــی یابــد و 2ر لنــدن در ســاعت و بــه وســيله ی بــازا

بـه عنـوان یـک معاملـه گـر ایـن          .  صـبح  8نهایتا نيویورک در ساعت     
ی معامالت  اجازه می دهد با اخبار مطلوب یا نا مطلوب به وسيله 

اگر داده های با اهميتی از انگلـستان        . فوری واکنش نشان دهيد   
  پخــش ،آمریکــا بــسته اســت   یــا ژاپــن زمــانی کــه بــازار آتــی     

بـه  نـد  نمـی توا هنگام باز شدن بـازار در روز بعـد قيمـت هـا           ،شود
بازار های شبانه در قراردادهای ارز آتی موجـود         . (یابد شدت تغيير 
ــوچکی      ،هــستند ــی ک ــم خيل ــا حج ــا ب ــد تنه ــی توانن ــا م ــا آنه  ام
آنهــا خيلــی نقدینــه هــستند و دسترســی اغلــب . شــوند معاملــه

  .)سرمایه گزاران به آنها مشکل است

     بدون کميسيونتجارت

ــازار ارز ــه   ،در ب ــه ی مبادل ــسيون و هزین نمــی را  شــما کمي
آن  زیرا شما به طور مستقيم با کارگزار به وسيله ی بازار             ،پردازید
هــای  شــما هزینــه.  کــامال الکترونيکــی دادوســتد مــی کنيــدالیــن

هنـوز هزینـه ی آغـاز       . دوگانه ی اوراق و داللی را حذف می کنيـد         
 ولـی آن هزینـه بازتـابی از تفـاوت قيمـت             ،تهر تجارت موجود اس   

 که همچنـين آنهـا در معـامالت آتـی و دارایـی              ،فروش است /خرید
  .هستند

  قطعيت قيمت

بازار آتی و دارایی اجـرای فـوری سـفارش و قيمـت مطمـئن            
حتــی بــا تجــارت الکترونيکــی و ضــمانت هــای محــدود در  . ندارنــد

شـات بـازار دور    قيمت برای پر کردن سفار  ،اجراهای با سرعت باال   
مظنه ی قيمت بـه وسـيله ی کـارگزاران اغلـب            . از اطمينان است  

 نـه ضـرورتا قيمتـی کـه         ،نمایانگر آخرین قيمت معامله شده است     
در مقایـسه در زمـان معاملـه ی         . قرار داد می توانـد تکميـل شـود        
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دهيد و قيمت در شرایط       می  فارکس شما سریع معامله را انجام     
  .نرمال بازار قطعی است

  ضمانت محدود ریسک

 معاملـه گـران بایـد پوزیـشن هـای           ،به هدف مدیریت ریسک   
این عدد به پول موجـود در حـساب معاملـه           . محدود داشته باشند  

اگـر مبلـغ حـساب بـر ارزش دالر حـساب کـه              . گران بـستگی دارد   
ریــسک در بــازار  ، تخطــی کنــد،تجــارت اســت نتيجــه ی ضــرر زیــاد

 پلتفـورم   آن الیـن  را امکانات    زی ،نقدی فارکس کاهش پيدا می کند     
.  بـه وجـود مـی آورنـد        Margin Callمعامالتی به صـورت اتوماتيـک       

پوزیشن های باز صرف نظر از سایز یا نوع پوزیشن که در             همه ی 
اگـر  .  فـورا بـسته مـی شـود        ،داخل حساب نگهداری شده اسـت     
در ضـرر     شـاید پوزیـشن شـما      ،بازار آتی بر ضد شـما حرکـت کنـد         

ید شـما مـسئول نتيجـه ی کـسری بودجـه ی             تسویه شود و شـا    
  .حساب باشيد
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  یادآوری

 ،به همان اندازه که شما هر مهارت جدید را یـاد مـی گيریـد              
شـما بـه عنـوان شـخص        . به یادگيری زبـان ویـژه ی آن نيـاز داریـد           

آماتور باید اصطالحات معينی را مانند کف دستتان قبل از آغاز یک            
 امـا   ،ز این اصطالحات را شما یاد گرفته ایـد        برخی ا . معامله بدانيد 

 .مقداری مرور آن ها به ضرر شما نيست

  

  ارزهای اصلی و فرعی 

 ,USD, EUR, JPY, GBP)شوندمی  ارزی که مکررا معامله 8
CHF, CAD, and AUD)ی  بقيـه .  ارزهای اصلی ناميده می شوند

در مــورد . ارزهــا بــه عنــوان ارزهــای فرعــی شــناخته مــی شــوند  
ارزهای فرعی نگرانی نداشته باشيد آنها فقط برای حرفه ای هـا            

 Fab Five  در ایـن سـایت مـا آنهـایی را کـه     ،در حقيقـت . هـستند 
)USD EUR, JPY, GBP,  وCHF (     مـی نـاميم را پوشـش خـواهيم

  . این ارزها خيلی نقدینه هستند. داد

  ارز متقاطع

ارز متقاطع، جفت ارزی است که هـيچ طـرف آن دالر آمریکـا              
این جفت ها رفتار نامنظم قيمتی را که از شروع معاملـه            . نيست

برای مثال  . انجام شده نشان می دهد     USDی تاجر با ارز پایه ی       
 معـادل   GBP/USD و فـروش      EUR/USD بـا خریـد      EUR/GBPخرید  
جفت ارز متقاطع خيلی اوقات هزینه های مبادله ای بيش          . است

سه ارزی که اغلب اوقات به صورت متقاطع مبادله می          . تری دارد 
    . هستندGBP/JPY  وEUR/JPY ،GBP/EURشوند، 
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  ارز پایه

رز پایـه را    آن ارزش ا  . ارز پایه اولين ارز در هر جفت ارز اسـت         
 برابـر   USD/CHF  اگـر نـرخ    ،برای مثـال  . در برابر ارز دوم می سنجد     

در بازار های   .  را دارد  CHF 1.6350 ارزش   USD یک  باشد، 1.6350
اسـت،  " پایـه "اری ارز   ذگـ  فارکس، دالر آمریکا معموال برای قيمـت      

ــر ارز      ــک دالر در براب ــه واحــدی از ی ــا ب ــه ه ــه مظن ــدین معنــی ک ب
پونـد بریتانيـا،     اولـين اسـتثناهای ایـن قاعـده       . دتاکيد می کنـ    دیگر

  . یورو و دالر استراليا و نيوزلند است

  ارز دوم 

Quote currencyاین بارها . ارز است جفت  دومين ارز در هر
pip currency                گفته شده است و هر سود و ضـرر غيـر واقعـی بـا 

   .این ارز بيان می شود

  )خرید شما-فروش کارگزار(قيمت فروش 

Bid                 قيمتی است که در هر بـازار بـرای خریـد یـک جفـت ارز 
 در ایـن قيمـت، تجـار        .مخصوص در بازار فارکس آماده شده اسـت       

ایــن در ســمت چــپ قيمــت    . مــی تواننــد ارز پایــه را بفروشــند   
  . مشاهده شده است

، قيمـت   1.2812-1.2815در مظنه ی     EUR/USDبرای مثال،   
مـی   ه شـما  ایـن بـه معنـی ایـن اسـت کـ           . اسـت  1.2812فروش  

  . بفروشيد  یورو1.2812  توانيد یک دالر آمریکا را در برابر

  )فروش شما-خرید کارگزار(خرید  قيمت

Ask              قيمتی است که در هر بازار برای فروش یـک جفـت ارز 
در این قيمت، شما می توانيـد ارز        . مخصوص قيمت مهيا می کند    

ایــن قيمــت در قــسمت راســت نــشان داده شــده  . پایــه را بخریــد
  .است

، قيمـت   1.2812-1.2815 در مظنه ی     EUR/USDبرای مثال،   
این به معنی آن است که شما مـی توانيـد،           .  است 1.2815خرید  

قيمـت خریـد هـم      .  دالر آمریکـا بخریـد     1.2815یک یـورو را در برابـر        
  . گفته می شودOffer Priceچنين 
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  فروش/مابه التفاوت خرید

Spread            مظنـه ی   . ت تفاوت بـين قيمـت خریـد و فـروش اسـ
بزرگ ارقامی است که معامله گر بـرای بيـان چنـد رقـم اول                اعداد
اغلـب در مظنـه      ایـن ارقـام   . بيان می کنـد   ) پ مميز سمت چ (نرخ  

 نـرخ   USD/JPYبـرای مثـال، در      . های معامله گر حـذف مـی گـردد        
باشد اما به صورت شـفاهی بـدون         118.34/118.30ممکن است   
  . بيان شود34/30سه رقم اول 

  مظنه عرف

نرخ مبادله در بازار فارکس با استفاده از فرمول زیر بيان می            
 .شود

  ارز پایه/ارز مظنه

  خرید شما/فروش شما       یا    فروش کارگزار/خرید کارگزار

  هزینه ی مبادله

است که هزینـه ی جابجـایی        فروش/رقم مابه التفاوت خرید   
عنای خریـد   به م ) round-turn(جابجایی  . مبادله را تامين می کند    

در این حالت کـه     . یا فروش اندازه ی معينی از یک جفت ارز است         
 3 مـی باشـد، هزینـه ی مبادلـه           EUR/USDنرخ   1.2812 -1.2815

  .پيپ خواهد بود

  :فرمول محاسبه ی هزینه ی مبادله عبارت است از

  فروش کارگزار  نرخ-نرخ خرید کارگزار = هزینه ی مبادله 

  پيپ

تقریبا همه  . يمت برای هر ارز است    پيپ کوچک ترین واحد ق    
 رقم مهم و بيش ترین جفت هـا بالفاصـله     5ی جفت ارزها شامل     

.  اسـت  1.2538 برابر   EUR/USDبعد از اولين عدد مميز دارند، مثال        
در این نمونه، یک واحد پيپ برابر کوچـک تـرین تغييـر در چهـارمين                

در هـر   بنابراین، اگـر ارز مظنـه       .  است 0.0001مکان اعشاری مثل    
باشد، یک پيـپ هميـشه برابـر یـک صـدم یـک سـنت                 USD جفت
  .است
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 است، که یک پيپ     USD/JPYیک استثنای قابل توجه جفت      
  . دالر می باشد0.01برابر 

  مارجين

وقتی شما یک حساب مارجينی جدید را با کـارگزار فـارکس            
باز می کنيد، شـما بایـد حـداقل مبلغـی را بـا آن کـارگزار سـپرده                   

 این حداقل از کارگزاری به کارگزار دیگر تغيير می کند          .گذاری کنيد 
  .باشد$ 100000 حداکثر  و$ 100و می تواند حداقل 

 هر زمانی که شما یک معامله ی جدید را اجرا کنيـد، درصـد          
معينی از موجودی حسابتان به حـساب مـارجين بـه عنـوان مبلـغ               

فـت،  مورد نياز مارجين اوليه به حساب مارجين اختصاص خواهد یا         
ناميـده مـی    ) الت( آن و حجم معامله شـده        گذاریبه مبلغ قيمت    

  .کند حجم الت معموال به ارز پایه اشاره می. شود

برای مثال، اجازه بدهيد بگویيم شما یک حساب کوچک بـاز           
 درصـد را آمـاده مـی        0.5 یـا مـارجين      200:1کرده اید کـه مـارجين       

$ 10000 حساب های کوچک معموال با الت های کوچـک کـه          . کند
پس اگر شما یک الت کوچک باز کرده        . هستند معامله می شوند   

آمـاده کنيـد، شـما فقـط        $ 10000باشيد، در عوض مجبور هستيد      
  )$50=$10000×0.5٪ (          .نياز خواهيد داشت$ 50

  لورج

لورج نسبت مقدار استفاده شده در یک معاملـه بـه سـپرده       
کنتــرل مبــالغ دالری ایــن توانــایی . اســت) مــارجين(ی احتيــاطی 

تغييـرات  . بزرگ یک وثيقه بـا نـسبت مبـالغ کوچـک سـپرده اسـت              
 در گـردش    400:1 تـا    10:1چشمگير لورج بـا کـارگزاران مختلـف از          

  .است

  مجموع حجم معامله= لورج + مارجين 

تجــارت ارزهــا بــا مــارجين بــه شــما اجــازه مــی دهــد قــدرت  
ساب  در یــک حــ $5000اگــر شــما  . خریــدتان را افــزایش دهيــد  

 پيروی می کند، شما مـی       100:1 مارجينی بدست آورید که لورج    
را خریـداری کنيـد، زیـرا شـما فقـط            $500000ارزی تا    توانيد ارزش 
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به بيان دیگـر    . مجبورید یک درصد قيمت خریداری وثيقه را بپردازید       
  . قدرت خرید دارید$ 500000شما 

 بــا قــدرت خریــد بيــشتر، شــما مــی توانيــد درآمــد خــود را در
ولـی مراقـب     .سرمایه گذاری بـا هزینـه ی کـم تـر افـزایش دهيـد              

مــارجين ســود و زیــان شــما را افــزایش مــی  باشــيد، تجــارت روی
  .دهد

  مارجين کال

ایـن  . همه ی معامله گران ترسو از مارجين کال می ترسـند          
شما را آگاه می کند کـه موجـودی          دهد که کارگزار   زمانی رخ می  

ورد نياز بـرای هـر معاملـه بـه دليـل            حداقل م  به کم تر از    حسابتان
ــان    ــه زی ــه ب ــاز ک ــشن ب ــک پوزی ــد،   شــما وجــود ی حرکــت مــی کن

   .یافته است کاهش

تجــارت روی مــارجين مــی توانــد اســتراتژی ســرمایه گــذاری 
سود بخشی باشد، اما این مهم است کـه شـما زمـانی را بـرای                

شما باید مطمئن باشيد که چگونگی      . فهميدن ریسک ها بگذارید   
ردن حـساب مـارجينی خـود را کـامال فهميـده ایـد و مطمـئن             کار ک 

اگـر  . شوید که موافقت نامه ی بين خود و کارگزارتان را خوانده اید           
  .هر سوالی داشتيد با کارگزارتان صحبت کنيد

یـا تمـام حـساب شـما را از           پوزیشن ها می توانند بخـشی     
طریق مارجين های در دسترس با کاهش موجودی به پایين تـر از             

شما ممکن نيست قبل از تسویه ی       . شده از بين ببرند    د تعيين ح
ــان  ــه(پوزیــشن بازت ــارجين کــال) اعالمي ــد م مثــل ( را دریافــت کني

    )دریافت کادوی تولد به صورت غير منتظره

و بـــا اســـتفاده از  بـــا رهگيـــری مـــنظم موجـــودی حـــساب 
 روی هــر پوزیــشن بــاز بــرای محــدود کــردن Stop Loss دســتورات

. ن از مارجين کال شدن به صورت مـوثر پرهيـز کـرد            ریسک می توا  
 بــه آن الیــنبــرای ســهولت کــار، اغلــب پلتفــورم هــای معــامالتی  

صورت اتوماتيک سود و زیان را در پوزیشن های باز محاسـبه مـی              
   .کنند
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