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  توان در بازار فارکس پول درآورد چگونه می

  

  

  پردازید.  در بازار فارکس، به خرید یا فروش ارزها می

اجراي یک معامله در بازار ارز ساده است: مکانیزم معامله بسیار شبیه به بازارهاي دیگر (مانند بازار سهام) است بنابراین 

  اي در داد و ستد دارید، باید فارکس را خیلی سریع یاد بگیرید.  اگر تجربه

هدف از داد و ستد فارکس تبدیل یک ارز به ارز دیگر با این توقع است که قیمت تغییر خواهد کرد، به طوري که قیمت 

  ارز خریداري شده نسبت به ارز فروخته شده افزایش خواهد یافت.

  مثال: 

  

      EUR/USDگر بر روي جفت ارز  اقدام معامله

  کنید خریداري می  EUR/USD 1.1800یورو در نرخ تبادل 10،000

  
+10,000 -11,800* 

 1.2500یورو خود را دوباره به دالر آمریکا با نرخ تبادل  10،000دو هفته بعد، 

  کنید تبدیل می
-10,000 +12,500** 

  آورید دالري به دست می 700سود 
0 +700 

*EUR 10,000 x 1.18 = US $11,800 
** EUR 10,000 x 1.25 = US $12,500 

  )1- 1 (فرمول                                                                                                       

  

دهد که چند دالر  نشان می USD/CHFنرخ تبادل ارز نسبت ارزش یک ارز به ارز دیگر است. براي مثال، نرخ تبادل ارز 

  دالر آمریکا را بخرید. 1تواند یک فرانک سوئیس را خریداري کند، یا چند فرانک سوئیس نیاز دارید تا  آمریکا می

  نحوه خواندن مظنه فارکس 
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. دلیلش این است که در هر معامله در USD/JPYو  GBP/USDشوند، مانند  ارزها همیشه به صورت جفت ذکر می

پردازید. در اینجا مثالی از یک نرخ تبادل ارز براي  ارکس، به طور همزمان به خرید یک ارز و فروش ارز دیگري میف

  شود:  پوند انگلیس در برابر دالر آمریکا بیان می

  )2-1(نمودار 

شود (در این مثال، پوند انگلیس)، در حالی که به ارز دوم در سمت راست  گفته می ارز پایهبه اولین ارز در سمت چپ ،

  شود (در این مثال، دالر آمریکا).  گفته می ارز متقابل

گوید که باید چند واحد از ارز متقابل را براي خرید یک واحد از ارز پایه پرداخت کنید. در  هنگام خرید، نرخ تبادل می

  پوند انگلیس بپردازید.  1دالر آمریکا براي خرید  1.51258مثال باال، باید 

گوید که باید چند واحد از ارز متقابل را در قبال فروش یک واحد از ارز پایه دریافت کنید.  هنگام فروش، نرخ تبادل می

  پوند انگلیس دریافت کنید. 1دالر آمریکا را هنگام فروش  1.51258در مثال باال، باید 

کنید و  خرید کنید بدان معناست که ارز پایه را خرید می EUR/USD. اگر خرید یا فروش است» اساس«ارز پایه 

  » بفروش. USDبخر، EUR «رسانید. در اصطالح غارنشینی  همزمان به ارز متقابل را به فروش می

توانید آن جفت ارز را خریداري کنید. اگر فکر  یابد می کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز متقابل افزایش می اگر فکر می

  توانید آن جفت ارز را بفروشید.  یابد می کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز متقابل کاهش می می

  خرید/فروش

  روش. خواهید خرید کنید یا ف اول، باید تعیین کنید که می

خواهید ارزش ارز پایه  خواهید خرید کنید (که در واقع به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل است)، می اگر می

یا گرفتن » Long«گران، به این حالت  افزایش یابد و سپس آن را با قیمت باالتري به فروش برسانید. در اصطالح معامله

  . = خرید Longد داشته باشید: شود. فقط به یا گفته می» موقعیت خرید«

خواهید ارزش ارز  خواهید به فروش برسانید (که در واقع به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل است)، می اگر می

یا گرفتن »  Short«گران، به این حالت  پایه کاهش یابد و سپس آن را با قیمت کمتري بخرید. در اصطالح معامله

  شود. فقط به یاد داشته باشید: گفته می» موقعیت فروش«

Short فروش = .  

 ارز متقابل ارز پایھ
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  قیمت خرید/قیمت فروش

  )3-1(نمودار  

  »چگونه دو قیمت را اعالم کنم؟«

کمتر از  فروششوند: قیمت خرید و قیمت فروش. در اکثر موارد، قیمت  هاي فارکس با دو قیمت ذکر می تمام مظنه

  است.  خریدقیمت 

قیمتی است که در آن شما مایل به خرید ارز پایه در ازاي ارز متقابل هستید. این بدان معنی است که  قیمت خرید

  گر) در آن قیمت ارز را خریداري می کنید.  پیشنهاد بهترین قیمت موجود است که در آن شما (معامله

ر ازاي ارز متقابل هستید. این بدان معنی است که قیمتی است که در آن شما مایل به فروش ارز پایه د قیمت فروش

  گر) ارز را در بازار به فروش می رسانید.  پیشنهاد بهترین قیمت موجود است که در آن شما (معامله

  شود.  ) گفته میspread( کارمزدبه تفاوت میان قیمت خرید و فروش 

است. ببینید چگونه این کارگزار معامله ارز  1.34588و قیمت خرید  1.34568باال، قیمت فروش  EUR/USDدر مظنه 

  سازد. را براي شما آسان می

به فروش خواهید  1.34568کلیک کنید و یوروها را با قیمت  ”Sell“را به فروش برسانید، روي  EURخواهید  اگر می

  خرید کنید. 1.34568کلیک کنید و یوروها را با قیمت  ”Buy“خرید کنید، روي  EURخواهید  رساند. اگر می
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  زمان پول درآوردن

  

  گیري براي خرید یا فروش یک جفت ارز کمک کند.  کنیم تا به ما در تصمیم در مثال زیر، از تحلیل بنیادي استفاده می

 توضیحکنید، نگران نباشید! تحلیل بنیادي را در درس بعد  روید یا غیبت می اگر همیشه در کالس اقتصاد به خواب می

  خواهیم داد. 

  دانید چه خبر است...  کنید که می فرضاما در حال حاضر، 

EUR/USD   

  خرید/فروش است. » پایه«در این مثال، یورو ارز پایه است و بنابراین 

 BUYاگر بر این باورید که اقتصاد آمریکا همچنان تضعیف خواهد شد که براي دالر آمریکا بد است، دستور 

EUR/USD اید با این انتظار که یورو در برابر دالر آمریکا  کنید. با انجام این کار، یورو را خریداري کرده را اجرا می

  یابد.  افزایش می

را اجرا   SELLشود دستور ا قوي است و یورو در برابر دالر آمریکا تضعیف میاگر بر این باورید که اقتصاد آمریک

  یابد. اید با این انتظار که یورو در برابر دالر آمریکا کاهش می کنید. با انجام این کار، یورو را فروخته می

USD/JPY   

  خرید/فروش است. » پایه«در این مثال، دالر آمریکا ارز پایه است و بنابراین 

را  BUYر بر این باورید که دولت ژاپن قصد دارد ارزش ین را کاهش دهد تا به صنعت صادرات کمک کند، دستور اگ

اید با این انتظار که در برابر ین ژاپن  کنید. با انجام این کار، دالر آمریکا را خریداري کرده اجرا میبر روي این جفت ارز 

  یابد.  افزایش می

از بازارهاي مالی آمریکا و تبدیل همه دالرهاي   گذاران ژاپنی در حال بیرون کشیدن پول سرمایهاگر بر این باورید که 

کنید.  اجرا می USD/JPYبر روي جفت ارز را  SELLزند دستور  خود به ین هستند، و این کار به دالر آمریکا صدمه می

  یابد. برابر ین ژاپن کاهش می اید با این انتظار که در با انجام این کار، دالر آمریکا را فروخته

GBP/USD   

   محسوب می شود. خرید/فروش» پایه«در این مثال، پوند ارز پایه است و بنابراین 
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را  BUYاگر بر این باورید که اقتصاد انگلیس همچنان بهتر از آمریکا از لحاظ رشد اقتصادي عمل خواهد کرد، دستور 

اید با این انتظار که در برابر دالر  با انجام این کار، پوند را خریداري کردهکنید.  اجرا می  GBP/USDبر روي جفت ارز 

  یابد.  آمریکا افزایش می

 SELLاگر بر این باورید که اقتصاد انگلستان در حال رکود است در حالی که اقتصاد آمریکا همچنان قوي است ، دستور 

  یابد. د با این انتظار که در برابر دالر آمریکا کاهش میای کنید. با انجام این کار، پوند را فروخته را اجرا می

USD/CHF   

  خرید/فروش است. » پایه«در این مثال، دالر آمریکا ارز پایه است و بنابراین 

بر روي جفت ارز را  BUYگذاري شده است، دستور  اگر بر این باورید که فرانک سوئیس باالتر از حد ارزش

USD/CHF  اید با این انتظار که در برابر فرانک سوئیس  کنید. با انجام این کار، دالر آمریکا را خریداري کرده اجرا می

  یابد.  افزایش می

، می شود تضعیف اگر بر این باورید که ضعف بازار مسکن آمریکا به رشد اقتصادي آن در آینده صدمه خواهد زد دالر 

اید با این انتظار که در برابر فرانک سوئیس  انجام این کار، دالر آمریکا را فروختهکنید. با  را اجرا می  SELLدستور 

  یابد. کاهش می

  وجه الضمانمعامله با 

  تایی دارند.  12» هاي الت«توانید فقط یک تخم مرغ بخرید؛ آنها  ، نمیاگر به قصد خرید تخم مرغ به فروشگاه می روید

 1000» هاي الت«تواند به همان اندازه احمقانه باشد، بنابراین معموال داراي  رو مییو 1در بازار فارکس هم خرید و فروش 

که با توجه به نوع حساب و یا  واحدي (استاندارد) هستند 100000واحدي (مینی) یا  10،000واحدي ارز (میکرو)، 

    کارگزار معامالتی متفاوت است.

  » توانم معامله کنم؟ رو ندارم! آیا باز هم مییو 10،000اما من به اندازه کافی پول براي خرید «

  ! با استفاده از وجه الضمان معامله گنیدمی توانید، 

. بدین ترتیب قادر به انجام می شود معامله با سرمایه قرض گرفته شده است که در آن یاصطالحوجه الضمان معامله با 

توانید معامالت نسبتا بزرگ را بسیار  دالر هستید. می 1000یا  25دالري با حداقل  50000یا  1250باز کردن موقعیت 

  انجام دهید.  سرمایه اولیه کمسریع و ارزان با مقدار 

  اجازه دهید توضیح دهیم. 

  با دقت گوش دهید زیرا بسیار مهم است! 

  دهند که پوند انگلیس در برابر دالر آمریکا باال خواهد رفت.  عالئم در بازار نشان می کنید که . فکر می1
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و  خرید می کنید% 2 وجه الضمانبا  GBP/USDواحد  100،000خرید می کنید. در این صورت. یک الت استاندارد 2

 100،000خرید، دارید  می 1.5000با قیمت  GBP/USDمانید. زمانی که براي یک الت از  منتظر صعود نرخ ارز می

  ). 1.5000واحد پوند ضربدر  100،000دالر آمریکا را دارد ( 150،000خرید که ارزش  پوند می

دالر آمریکا در حساب شما براي باز کردن معامله کنار گذاشته خواهد  3000% باشد، آنگاه 2مورد نیاز  وجه الضماناگر 

  کنیم. ر آمریکا کنترل میدال 3،000پوند را فقط با  100،000شد. اکنون 

بندید. حدود  می 1.5050 قیمت گیرید. موقعیت را در پیوندند و تصمیم به فروش می هاي شما به حقیقت می . پیش بینی3

  1-9تصویر                    کنید.  دالر کسب می 500

  GBP    USD   اقدامات شما

     -150000  +100000خرید  می 1.5000پوند با نرخ تبادل  100،000

به  GBP*USDزنید و نرخ ارز  دو ثانیه چشمک می

  رسانید. رسد و به فروش می می 1.5050

100000-   150500   

  + 500  0  کنید.  دالر سود می 500

شود و محاسبه  به شما بازگردانده می ،اي که در ابتدا گرفته شده بود ، سپردهمی گیریدوقتی تصمیم به بستن موقعیت 

  شود.  سود یا زیان انجام می

  شود.  حساب شما اضافه یا کسر می درسپس سود یا زیان 

گران اجازه  حتی نکته بهتر این است که، با توسعه معامله خرده فروشی در بازار فارکس، برخی از کارگزاران به معامله

هاي میکرو، مینی یا استاندارد  ند. این بدان معنی است که الزم نیست با التهاي سفارشی داشته باش دهند که  الت می

  توانید با این تعداد معامله کنید!  عدد مورد عالقه شماست پس می 1542معامله کنید! اگر 

Rollover  

کند یا  پرداخت میگر  روزانه وجود دارد که معامله نرخ بهره، باشندکارگزار شما باز در طول شب نزد  که معامالتیبراي 

  که این امر به نوع معامله و جفت ارز معامالتی بستگی دارد. آورد بدست می

  بازار ببندید. کاري ، حتما همه آنها را قبل از  پایان روزنداریدخود  معامالتمایل به کسب یا پرداخت بهره در تاگر 

بخشی از معامله  Rolloverهاي  از آنجا که هر معامله ارز مستلزم قرض گرفتن یک ارز و خرید ارز دیگري است، هزینه

شود به دست  براي ارزي که خریداري میو   شود شود پرداخت می در بازار فارکس اند. بهره به ارزي که قرض گرفته می

  آید. می

اید هستید، آنگاه اختالف نرخ بهره خالص مثبت  نسبت به ارزي که قرض گرفته اگر در حال خرید ارز با نرخ بهره باالتر

  آورید.  ) و در نتیجه پول به دست میUSD/JPYاست (به عنوان مثال 
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  در مقابل، اگر اختالف نرخ بهره منفی است آنگاه باید پرداخت کنید. 

  سوال کنید.  Rolloverجزئیات خاص  خود در مورداز کارگزار یا 

کنند (به عنوان  هاي خود را بر اساس عوامل مختلف تنظیم می رخ هزینهنهمچنین توجه کنید که بسیاري از کارگزاران 

 Rolloverهاي  مثال، ضریب اهرمی و نرخ بهره بین بانکی). لطفا با کارگزار خود براي اطالعات بیشتر در مورد نرخ

  مشورت کنید. 

   )2010/4/10تا تاریخ (شود.  ختالف نرخ سود ارزهاي اصلی ارائه میدر اینجا نموداري براي کمک به درك ا

  1-10تصویر                                                                                              هاي بهره نرخجدول 

 نرخ بهره کشور

 %0.25 آمریکا

 %1.00 منطقه یورو

 %0.50 انگلیس

 %0.10 ژاپن

 %1.00 کانادا

 %4.50 استرالیا

 %3.00 نیوزیلند

 %0.25 سوئیس
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  پیپ و پیپت

اید. اکنون تعریف  را شنیده» الت«، و »پیپت«، »پیپ«اینجا جایی است که باید کمی ریاضی انجام بدهیم. احتماال اصطالحات 

  دهیم. آنها و نحوه محاسبه شان را نشان می

گران بازار فارکس ضروري است. تا زمانی که مفهوم  بگذارید زیرا این دانش براي همه معاملهبراي این اطالعات وقت 

  اید اصال به معامله فکر هم نکنید. را به خوبی نکرده محاسبه سود و زیانارزش پیپ و 

  

  پیپ چیست؟ پیپت چیست؟ 

به  1.2250از  EUR/USDشود. اگر  گفته می» پیپ«به واحد اندازه گیري براي بیان تغییر در ارزش بین دو ارز 

شود. پیپ معموال آخرین رقم اعشار از  گفته می یک پیپ USDافزایش در ارزش  0.0001حرکت کند، به  1.2251

  وجود دارد مانند جفت ین ژاپن (دو رقم اعشار دارد). رقم اعشار دارند، اما استثنا هم  4مظنه است. اکثر جفت ارزها تا 

کنند.  رقم اعشار اعالم می» 3و  5«رقم اعشار استاندارد و با » 2و  4«: برخی کارگزاران جفت ارزها را فراتر از بسیار مهم

حرکت کند، 1.51543به  1.51542از   GBP/USDکنند. براي مثال، اگر  را اعالم می» ها پیپت«یا  هاي کسري پیپآنها 

  شود  گفته می یک پیپت USDافزایش در ارزش  0.00001به 

از آنجا که هر ارز داراي ارزش نسبی خاص خود است، محاسبه ارزش یک پیپ براي آن جفت ارز خاص الزم است. در 

  شوند هاي تبادل با نسبت بیان می محاسبات، نرخکنیم. به منظور انجام بهتر  رقم اعشار استفاده می 4مثال زیر، از مظنه با 

  )4- 1(فرمول  شود) نوشته می EUR/ 1.2500 USD 1به صورت   1.2500در   EUR/USD(یعنی 

  شود . به این صورت خوانده میUSD/CAD = 1.0200نسبت نرخ تبادل مثال: 

 1 USD to 1.0200 CAD   یا(1 USD/1.0200 CAD)  5-1(فرمول(  

  (تغییر ارزش در ارز متقابل) ضربدر نسبت نرخ تبادل = ارزش پیپ     (بر حسب ارز پایه) 

[.0001 CAD] x [1 USD/1.0200 CAD] 

  یا فقط

[(.0001 CAD) / (1.0200 CAD)] x 1 USD = 0.00009804 USD  

را معامله کنیم، آنگاه تغییر یک پیپ در نرخ تبادل تقریبا تغییر  USD/CADواحد  10،000با استفاده از این مثال، اگر 

0.98 USD ) 10,000در ارزش موقعیت خواهد بود units x 0.0000984 USD/unit    .(                           

  )6- 1(فرمول  کند). نرخ تبادل، ارزش هر پیپ تغییر میکنیم چرا که با تغییر  استفاده می» تقریبا «(از 

  شود. در اینجا مثال دیگري با استفاده از جفت ارز با ین ژاپن به عنوان ارز مقابل ارائه می

 برای ھر واحد معاملھ شده

 واحد واحد
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 GBP/JPY  123.00در   

هاي دیگر پیپ دارند (بسیاري از ارز 1توجه کنید که این جفت ارز تنها با دو رقم اعشار براي اندازه گیري تغییر ارزش 

  خواهد بود. JPY 01.چهار رقم اعشار دارند). در این مورد، یک پیپ تغییر 

  (تغییر ارزش در ارز مقابل) ضربدر نسبت نرخ ارز = ارزش پیپ (بر حسب ارز پایه)

[.01 JPY] x [1 GBP/123.00 JPY] 

  )7-1(فرمول                            یا فقط

[(.01 JPY) / (123.00 JPY)] x 1 GBP = 0.0000813 GBP 

 GBP 0.813، هر تغییر پیپ در ارزش تقریبا معادل ارزش حدود GBP/JPYواحد  10000بنابراین، هنگام داد و ستد 

  است. 

  حساب  ب ارزپیدا کردن ارزش پیپ بر حس

با آن باز  حساب  ي کهارزش پیپ بر حسب ارز«حاال، سوال نهایی براي پیدا کردن ارزش پیپ موقعیت شما این است، 

برند. این بدان معنی است  هر چه باشد، این بازار جهانی است و همه حساب خود را با یک ارز نام می» چقدر است؟شده 

  که ارزش پیپ باید تبدیل به همان ارزي شود که حساب ما ممکن است با آن معامله کند.

تان و  را در نرخ تبادل ارز حساب» به دست آمده ارزش پیپ«تر است؛ فقط کافی است  این محاسبه احتماال از همه ساده

  ارز مورد نظر ضرب/تقسیم کنید. 

  )8- 1(فرمول  همان ارز پایه در اعالن نرخ ارز باشد: » ارزش پیپ به دست آمده«اگر ارز 

پ به دست به عنوان نسبت نرخ تبادل، ارزش پی 1.5590در باال، اجازه دهید با استفاده از  GBP/JPYبا استفاده از مثال 

کنیم. اگر ارز مورد نظر براي تبدیل همان ارز مقابلِ  تبدیل  USDرا به ارزش پیپ بر حسب  GBP 0.813آمده برابر با 

  را تقسیم بر نسبت نرخ ارز متناظر کنید: » ارزش پیپ به دست آمده«نرخ تبادل است، فقط کافی است 

.813 GBP per pip / (1 GBP/1.5590 USD) 

  یا

[(.813 GBP) / (1 GBP)] x (1.5590 USD) = 1.2674 USD per pip move 

  کند. تغییر می USD 1.27واحدي تقریبا  10000، ارزش موقعیت GBP/JPYحرکت پیپ در  0.01بنابراین، براي هر 

را ضربدر نسبت » ارزش پیپ به دست آمده«ي نسبت نرخ ارز تبدیل است، آنگاه  اگر ارز مورد نظر براي تبدیلْ ارز پایه

  نرخ ارز تبدیل کنید. 

را با دالر نیوزیلند به دست آوریم. از  USD 0.98خواهیم ارزش پیپ  در باال، می USD/CADبا استفاده از مثال 

  کنید: به عنوان نسبت نرخ ارز تبدیل استفاده می 0.7900

0.98 USD per pip X (1 NZD/.7900 USD) 
 

 حرکت پیپبرای ھر 
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  یا

[(0.98 USD) / (.7900 USD)] x (1 NZD) = 1.2405 NZD per pip move 

 NZD 1.24واحدي شما تقریبا  10000از مثال باال، ارزش موقعیت  USD/CADحرکت پیپ در  0.0001براي هر 

  کند.  تغییر می

آیا واقعا نیاز «کنید  برید و فکر می براي ارزش پیپ) احتماال چشم خود را به عقب میحتی اگر نابغه ریاضی باشید (حداقل 

ها را به صورت خودکار  خب، پاسخ خیر است. تقریبا تمام کارگزاران فارکس همه این کار» ها دارم؟ به کار با همه این

  دهند، اما همیشه خوب است طرز کار آنها را بدانید. براي شما انجام می

  کنیم. خش بعدي، در مورد نحوه جمع بندي این ارقام به ظاهر ناچیز صحبت میدر ب
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  الت، ضریب اهرمی، و سود و زیان

واحد است.  100،000شد. اندازه استاندارد براي هر الت  در گذشته، فارکس در مبالغ خاصی به نام الت داد و ستد می

  )9- 1(نمودار واحدند.  100، و 1000، 10000اندازه الت مینی، میکرو، و نانو نیز وجود دارد که به ترتیب 

 تعداد واحدها الت

Standard 100,000 
Mini 10,000 
Micro 1,000 
Nano 100 

   

شود که درصد  اندازه گیري می» پیپ«دانید، تغییر در ارزش ارز نسبت به ارز دیگر بر حسب  همانطور که احتماال می

بسیار بسیار کوچکی از یک واحد از ارزش ارز است. براي استفاده از این تغییر جزئی در ارزش، نیاز به معامله مقادیر 

  د تا بتوانید سود یا زیان قابل توجه را ببینید.زیادي از یک ارز خاص داری

ها را دوباره محاسبه  کنیم. اکنون برخی از مثال واحدي استفاده می 100.000فرض کنیده از اندازه الت (استاندارد) 

   )10-1(فرمول  کنیم تا ببینیم چه تاثیري بر ارزش پیپ دارد. می

1 .USD/JPY  119.80با نرخ تبادل   

(.01 / 119.80) x 100,000 = $8.34 per pip 

2 .USD/CHF  1.4555با نرخ تبادل   

(.0001 / 1.4555) x 100,000 = $6.87 per pip 

  

  )11-1(فرمول در مواردي که ارز اول دالر آمریکا نیست، فرمول کمی متفاوت است. 

1 .EUR/USD  1.1930با نرخ تبادل   

(.0001 / 1.1930) X 100,000 = 8.38 x 1.1930 = $9.99734 

  دالر براي هر پیپ است 10گرد شده به 

  

2 .GBP/USD  1.8040با نرخ تبادل   

(.0001 / 1.8040) x 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 

  دالر براي هر پیپ است 10گرد شده به 

 برای ھر پیپ
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رداد دیگري براي محاسبه ارزش پیپ نسبت به اندازه الت داشته باشد اما با هر راهی که کارگزار شما ممکن است قرا

تواند میزان ارزش پیپ براي معامله ارز مورد نظر را در زمان خاص به شما بگوید. با حرکت  این کار را انجام دهد، می

  واهد کرد.کنید حرکت خ بازار، ارزش پیپ هم بسته به ارزي که در حال حاضر معامله می

  

  ضریب اهرمی چیست؟ 

تواند چنین مبالغ عظیم پول را معامله کند. کارگزارتان  کنید یک سرمایه گذار کوچک مثل شما چگونه می احتماال فکر می

دهد. تنها چیزي که بانک از شما  دالر براي خرید ارزها به شما می 100،000را همچون بانک در نظر بگیرید که اساسا 

ماند اما لزوما آن را حفظ  دالر به عنوان سپرده حسن نیت به او بدهید که نزد او می 1،000است که  خواهد این می

  رسد بیش از حد خوب باشد؟ این طرز کار داد و ستد فارکس با استفاده از ضریب اهرمی است.  کند. به نظر می نمی

  

  نظر شما دارد.میزان اهرم مورد استفاده شما بستگی به کارگزارتان و مبلغ مورد 

شود. بعد از سپرده گذاري پول،  هم نامیده می» وجه الضمان«معموال کارگزار نیاز به سپرده موجودي خواهد داشت که 

قادر به معامله خواهید بود. کارگزار همچنین مشخص خواهد کرد بابت هر موقعیت (الت) معامله شده چقدر نیاز خواهد 

  داشت. 

خواهید موقعیتی به ارزش  % از موقعیت مورد نیاز است) و می1است (یا  100:1مجاز  براي مثال، اگر ضریب اهرمی

دالررا به  1000دالر در حساب خود دارید. مشکلی نیست زیرا کارگزار  5،000دالر را معامله کنید، اما فقط  100،000

البته، هر گونه زیان » قرض بگیرید.«را  دهید بقیه گذارد و به شما اجازه می کنار می» وجه الضمان«عنوان پیش پرداخت یا 

  یا سود از تراز نقدي باقی مانده در حساب کسر یا به آن اضافه خواهد شد. 

% را طلب کرد. 1حداقل امنیت (ودیعه) براي هر الت بین کارگزاران مختلف متفاوت است. در مثال باال، کارگزار ودیعه 

دالر به عنوان سپرده براي آن موقعیت  1،000معامله شده، کارگزار دالر  100،000این بدان معنی است که براي هر 

  کند.  طلب می

  

  

  

http://abcbourse.ir/


  نحوه محاسبه سود و زیان 

دانید، اجازه دهید نحوه محاسبه سود و زیان را بررسی  پس اکنون که نحوه محاسبه ارزش پیپ و ضریب اهرمی را می

  کنیم.

  اجازه دهید دالر آمریکا را خرید کنیم و فرانک سوئیس را به فروش برسانیم. 

» خرید«کنید روي قیمت  است. از آنجا که دالر آمریکا را خریداري می 1.4530 / 1.4525. نرخ اعالم شده توسط شما 1

  گران آماده فروش به آن قیمت هستند. کنید یا نرخی که معامله کار می 1.4530

  کنید.  خریداري می 1.4530واحد) با قیمت  100،000ت استاندارد (ال 1. پس 2

  گیرید.  کند و تصمیم به بستن معامله خود می حرکت می 1.4550. چند ساعت بعد، قیمت به 3

است. از آنجا که در حال بستن معامله خود هستید و در  1.4555 / 1.4550برابر با  USD/CHF . مظنه جدید براي 4

را بدهید.  1.4550» فروش«فروشید تا معامله را ببندید بنابراین باید قیمت  ید وارد معامله شدید، اکنون میابتدا با خر

  گران حاضرند خرید کنند. قیمتی که معامله

  پیپ است.  20یا  0.0020برابر با  1.4550و  1.4530. تفاوت بین 5

  )12-1(فرمول  زیر را داریم:. با استفاده از فرمول قبلی، اکنون مبلغ 6

(.0001/1.4550) x 100,000 = $6.87 per pip     x 20 pips = $137.40  

شوید، باید کارمزد در مظنه خرید/فروش بدهید. وقتی ارزي را  به یاد داشته باشید، وقتی وارد یا خارج معامله می

رسانید، از قیمت فروش استفاده خواهید  فروش میکنید، از قیمت خرید استفاده خواهید کرد و وقتی به  خریداري می

  کرد.

  اید مرور خواهیم کرد!  ترین اصطالحات فارکس را که آموخته در ادامه، تازه
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  دوستان خود را با اصطالحات فارکس تحت تاثیر بگذارید

خواهید قلب  به خصوص اگر میگیرید، نیاز به یادگیري اصطالحات مربوطه دارید...  مثل هر مهارت جدیدي که یاد می

عشق خود را به دست آورید. شماي مبتدي باید اصطالحات خاصی را مثل کف دست خود بشناسید و سپس معامله کنید. 

  اید، اما مرور آنها ضرري ندارد. برخی از این اصطالحات را قبال یاد گرفته

  

  ارزهاي اصلی و غیر اصلی

گفته » ماژورها«) ارزهاي اصلی یا USD ،EUR ،JPY ،GBP ،CHF ،CAD ،NZD ،AUDبه هشت ارز پرمعامله (

  شود. ترین ارزها هستند. به تمام ارزهاي دیگر ارزهاي مینور یا غیر اصلی گفته می ها نقدترین و جذاب شود. این می

  ارز پایه 

رز دوم چقدر است. براي مثال، دهد ارزش ارز پایه در مقابل ا ارز پایه اولین ارز در هر جفت ارز است. مظنه ارز نشان می

  را دارد.  CHF 1.6350ارزش  USDاست، آنگاه یک  1.6350برابر با  USD/CHFاگر نرخ 

شود، بدین معنی که مظنه به صورت واحدي  براي مظنه در نظر گرفته می» ارز پایه«در بازار فارکس، دالر آمریکا معموال 

شده در جفت ارز است. استثناهاي مهم در این قانون عبارتند از: پوند دالر آمریکا در ازاي هر ارز دیگر اعالم  1از 

  انگلیس، یورو، و دالر استرالیا و نیوزیلند. 

  ارز متقابل

شود و هر سود یا زیان واقعی بر حسب این ارز  ارز متقابل ارز دوم در جفت ارز است. به ارز دوم غالبا ارز پیپ گفته می

  بیان شود.

  پیپ

شوند و اکثر  واحد قیمت براي هر ارز است. تقریبا تمام جفت ارزها از پنج رقم معنادار تشکیل میترین  پیپ کوچک

است. در این مثال، یک  1.2538برابر با  EUR/USDها داراي رقم اعشار بالفاصله بعد از اولین رقم هستند، یعنی،  جفت
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. بنابراین، اگر ارز متقابل در هر جفت ارز 0.0001یعنی، -ترین تغییر در رقم چهارم اعشار  پیپ برابر است با کوچک

USD  .باشد، آنگاه یک پیپ همیشه برابر است با یک صدم سنت  

  است.  0.01استثناهاي مهم جفت ارزهاي حاوي ین ژاپن اند که در آنها هر پیپ معادل 

  پیپت 

ها، را براي دقت بیشتر در اعالم مظنه اعالم  هاي کسري، یا همان پیپ یک دهم پیپ است. بعضی از کارگزاران پیپ پیپت

  پیپ حرکت کرده است.  2حرکت کند،  1.32158به  1.32156از  EUR/USDکنند. براي مثال، اگر  می

  قیمت فروش 

تواند ارز  گر می اصی در است. در این قیمت، معاملهقیمت فروش قیمتی است که در آن بازار حاضر به خرید جفت ارز خ

  شود.  پایه را به فروش برساند. ارز پایه در سمت چپ مظنه نشان داده می

است. این بدان معنی است که یک پوند  1.8812، قیمت پیشنهادي GBP/USD 1.8812/15براي مثال، در مظنه 

  رسانید. دالر آمریکا به فروش می 1.8812انگلیس را به مبلغ 

  قیمت خرید

توانید ارز پایه  قیمت خرید قیمتی است که در آن بازار حاضر به فروش جفت ارز خاصی به شما است. در این قیمت، می

  شود.  را خریداري کنید. قیمت خرید در سمت راست مظنه نشان داده می

توانید یک  ین بدان معنی است میاست. ا 1.2815، قیمت خرید برابر با EUR/USD 1.2812/15براي مثال، در مظنه 

  شود. دالر آمریکا خریداري کنید. به قیمت خرید قیمت عرضه هم گفته می 1.2815یورو را با 

  کارمزد فروش/خرید 

اصطالح فروشنده است که اشاره به چند رقم » مظنه رقم بزرگ«کارمزد تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید است. 

ممکن است  USD/JPYشوند. براي مثال، نرخ  ارقام معموال در مظنه فروشنده حذف میاول نرخ تبادل دارد. این 

 USD/JPYشود. در این مثال،  نقل می» 30/34«باشد اما بطور شفاهی بدون سه رقم اول و به صورت  118.30/118.34

  پیپ است.  4داراي کارمزد 
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  تبدیل مظنه 

  )13-1(فرمول شوند:  از فرمت زیر بیان می هاي تبادل در بازار فارکس با استفاده نرخ

 فروش/خرید = ارز متقابل/ارز پایه

  هزینه تراکنش

مشخصه مهم کارمزد پیشنهاد/درخواست این است که برابر است با هزینه تراکنش براي معامله رفت و برگشتی. رفت و 

برگشتی به معنی معامله خرید (یا فروش) و معامله جبران فروش (یا خرید) با همان اندازه در همان جفت ارز است. 

  تراکنش سه پیپ است. ، هزینه 1.2812/15با  EUR/USDبراي مثال، در مورد نرخ 

  فرمول محاسبه هزینه تراکنش است: 

قیمت خرید = هزینه تراکنش (کارمزد)  - قیمت فروش    

  ارز متقابل

ارز متقابل هر جفت ارزي است که هیچ از یک از دو ارز تشکیل دهنده آن دالر آمریکا نیست. این جفت ارزها رفتار 

را شروع کرده است. براي مثال، آغاز  USDگر در واقع دو معامله  املهدهند زیرا مع قیمت نامنظم را از خود نشان می

EUR/GBP  خرید معادل خرید یک جفت ارزEUR/USD  و فروشGBP/USD  است. جفت ارزهاي مقابل اغلب

  هزینه تراکنش باالتري دارند.

  ودیعه(وجه الضمان)

گذاري کنید.  حداقل مبلغ را براي آن کارگزار سپردهکنید، باید  وقتی حساب ودیعه جدیدي را با کارگزار فارکس باز می

  باشد. 100،000دالر تا  100تواند  این حداقل مبلغ از یک کارگزار تا کارگزار دیگر متفاوت است و می

دهید، درصد معینی از مانده حساب در حساب ودیعه به عنوان ودیعه الزامی اولیه  هر بار که معامله جدیدي را انجام می

هاي) معامله شده کنار  امله جدید بر اساس جفت ارزهاي مربوطه، قیمت فعلی آن، و تعداد واحدها (یا التبراي مع

  گذاشته خواهد شد. اندازه الت معموال به ارز پایه اشاره دارد. 

نی هاي می کند. حساب % را فراهم می0.5یا ودیعه  200:1کنید که که اهرم  براي مثال، فرض کنید حساب مینی باز می

دالر است. اگر یک مینی الت باز کنید، به  10،000کنند. فرض کنیم یک مینی الت برابر با  هاي کوچک را معامله می الت

 )14- 1(فرمول  x 0.5% = $50 10,000$)دالر نیاز دارید ( 50دالر کامل، فقط به  10،000جاي ارائه 

 ضریب اهرمی

ضریب اهرمی عبارتست از نسبت سرمایه استفاده شده در یک معامله به موجودي الزم (ودیعه). اهرم تواناییِ کنترل 

مقادیر زیاد دالر با مقدار نسبتا کمی از سرمایه است. اهرم بین کارگزاران مختلف به طور چشمگیري متفاوت است، از 

  . 500:1تا  2:1
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  انواع دستورها

  

 را اشاره به نحوه وارد شدن یا خارج شدن از معامله دارد. در اینجا انواع مختلف دستورها د در بازار ارز » دستور«اصطالح 

  کنیم.  بررسی می

. کارگزاران مختلف انواع مختلف دستورها مسلط هستید  پذیرد انواع دستورهایی که کارگزارتان می به مطمئن شوید که

  پذیرند.  را می

  کنند و برخی دیگر که عجیب و غریبند.  ع دستور اصلی وجود دارد که همه کارگزاران ارائه میچند نو

  انواع دستور

  دستوري براي خرید یا فروش با بهترین قیمت موجود است.  ،دستور بازار

 عنیی است. 1.2142و قیمت فروش  1.2140در حال حاضر  EUR/USDبراي  نزد کارگزار به عنوان مثال، قیمت خرید

کنید و نرم  کلیک می buy. روي مناسب شماست 1.2142را در بازار خرید کنید، قیمت  EUR/USDخواهید  اگر می

  کند.  شما فورا دستور خرید را در آن قیمت اجرا می معامالتیافزار 

  کنید و مال شماست!  قیمت فعلی را دوست دارید، یک بار کلیک می

  )Limit Entry Orders(دستور محدودیت ورود 

با قیمت خاصی قرار داده  فروش باالي قیمت بازار یاخرید زیر قیمت بازار محدودیت ورود دستوري است که براي 

برسد  1.2070خواهید اگر قیمت به  شود. می معامله می 1.2050در حال حاضر در  EUR/USDشود. به عنوان مثال،  می

در آن  وسپسبرسد  1.2070توانید در مقابل مانیتور خود بنشیند و صبر کنید تا قیمت به  بفروشید. میآن جفت ارز را 

توانید  آنگاه می .تنظیم کنید  1.2070توانید دستور محدودیت فروش در  کنید یا می نقطه روي دستور فروش کلیک می

   !از کامپیوتر خود فاصله بگیرید و در کالس خوشنویسی شرکت کنید

به طور خودکار دستور فروش را با بهترین قیمت موجود اجرا خواهد معامالتی باال رود، نرم افزار  1.2070اگر قیمت تا 

  کرد. 

 روند ،رسد کنید وقتی قیمت به رقم تعیین شده توسط شما می کنید که فکر می زمانی از این نوع دستور ورود استفاده می

  !شدمعکوس خواهد  حرکتی

  )Stop Entry Order(رود دستور توقف و

  شود.  براي خرید باالتر از قیمت بازار یا فروش زیر قیمت بازار با قیمت خاصی قرار داده می ،دستور توقف ورود
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رود. شما بر این باورید که  شود و رو به باال می معامله می 1.5050 قیمت در حال حاضر در GBP/USDبه عنوان مثال، 

برسد باز هم افزایش خواهد یافت. یکی از موارد زیر را انجام دهید: در مقابل کامپیوتر بنشیند و  1.5060اگر قیمت به 

. زمانی از دستور توقف تنظیم کنید 1.5060رسید در بازار خرید کنید یا دستور توقف ورود در  1.5060وقتی قیمت به 

  کنید قیمت در یک جهت حرکت خواهد کرد!  کنید که احساس می ورود استفاده می

  )Stop Loss Order(دستور توقف زیان 

هاي اضافی در زمانی است که قیمت علیه شما حرکت  نوعی دستور به منظور جلوگیري از زیان ،دستور توقف زیان

شود تا زمانی که موقعیت نقد شود یا دستور  کند. این نوع دستور را به یاد داشته باشید. دستور توقف زیان اجرا می می

  توقف زیان را لغو کنید. 

. براي محدود کردن حداکثر زیان، دستور توقف زیان اري می کنیدخرید 1.2230 قیمت را در EUR/USDبراي مثال، 

 1.2200به  EUR/USDاشتباه کردید و  در تشخیص کنید. این بدان معنی است که اگر تنظیم می 1.2200 قیمت را در

یعنی بهترین قیمت به فروش می رساند.  1.2200 در قیمتبه صورت خودکار را  معامله شما  ،کاهش یافت، نرم افزار

  (زندگی باال و پایین داره!).  بسته می شود.پیپ  30و موقعیت شما با زیان  شدهموجود اجرا 

خواهید تمام طول روز در مقابل مانیتور بنشیند و نگران باشید که تمام پول خود را  اگر نمی .توقف زیان بسیار مفید است

  تنظیم کنید تا به سایر کارهایتان برسید.براي هر معامله  قف زیان را توانید دستور تو به سادگی می می دهید،از دست 

  )Trailing Stop( دستور توقف زیان متحرك

  کند.  اي است که با نوسان قیمت حرکت می نوعی دستور توقف زیان است که مربوط به معامله زیان متحرك،توقف 

 پیپ 20زیان متحركقف و براي آن تو فروش برسانیدبه  90.80قیمت را با  USD/JPYفرض کنید که تصمیم دارید 

 90.50است. اگر قیمت پایین رود و به  91.00، توقف زیان شما در ابتدا این بدان معنی است که در در نظر می گیرید.

  . تغییر می کند 90.70 زیان حرکت کرده و به قیمت برسد، توقف

. در صورتی که قیمت علیه شما حرکت کند توقف باقی خواهد ماندفقط به یاد داشته باشید که توقف شما در این قیمت 

برسد، توقف شما به  90.50 قیمت به USD/JPYپیپ، اگر  20 متحركنخواهد شد. به عنوان مثال، با توقف  تغییرشما 

باقی  90.70حرکت کند، توقف شما در  90.60. با این حال، اگر قیمت ناگهان تا خواهد کردحرکت  90.70قیمت 

  ماند.  می

 متحركپیپ ب علیه شما حرکت کند. هنگامی که قیمت به توقف  20معامله شما تا زمانی باز خواهند ماند که قیمت 

  شد.  میبسته  به صورت اتوماتیک رسد، دستور اجرا خواهد شد و موقعیت  می
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  دستورهاي عجیب و غریب

  ) Good Till Cancelledتا لغو ( مناسب

ماند تا زمانی که تصمیم بگیرید آن را لغو کنید. کارگزار شما هرگز دستور را لغو  در بازار فعال باقی می GTCدستور 

  است که به یاد داشته باشید دستور برنامه ریزي شده دارید.  مسئولیت شماکند. بنابراین این  نمی

  ) Good For Dayخوب براي روز (

  این ساعته است، این معموال به 24ماند. از آنجا که بازار ارز  در بازار تا پایان روز معامله فعال باقی می GFDدستور 

زیرا این زمان بسته شدن بازار آمریکا است،  بسته خواهد شد ESTبه وقت 17:00است که دستور شما در ساعت معنی 

  چک کنید.  هکنیم با کارگزار خود دو بار اما توصیه می

  ) One Cancels Otherکی دیگري را لغو کند (ی

ترکیبی از دو دستور ورود و/یا توقف زیان است. دو دستور با متغیرهاي قیمت و مدت زمان در باال و  OCOدستور 

  شود.  شوند. هنگامی که یکی از دستورات اجرا شود دستور دیگر لغو می پایین قیمت جاري قرار داده می

بیش از سطح مقاومت  خرید کنید یا اگر قیمت  1.2095خواهید با  است. می 1.2040در قیمت   EUR/USDفرض کنید 

برسد، دستور فروش اجرا  1.2095آمد موقعیت فروش را شروع کنید. در نتیجه اگر قیمت به  1.1985به کمتر از 

  به طور خودکار لغو خواهد شد.  1.1985خواهد شد و دستور فروش 

  )One Triggers Otherشود ( باعث اجراي دیگري می ییک

 OTO  بر عکسOCO اجرا شده باشد. دستور  دیگر نیزدهد که دستور  است، زیرا تنها زمانی دستور را قرار میOTO 

  خواهید سطوح سود و توقف زیان را از قبل تنظیم کنید حتی قبل از وارد شدن به معامله. کنید که می را زمانی تنظیم می

به اگر قیمت شود. شما بر این باورید که  معامله می 1.2000قیمت در حال حاضر در  USD/CHFبه عنوان مثال، 

  . 1.1900 قیمت گیرد اما فقط تا معکوس خواهد شد و سیر نزولی میروند حرکت برسد،  1.2100

تنظیم  1.2000 قیمت ش را در، محدودیت فروبه اینترنت دسترسی نداریددر زمانی که  انجام این معاملهبه منظور 

تنظیم می  1.2100دهید، و توقف زیان را در  قرار می 1.1900مربوطه را در  خریدکنید و در همان زمان، محدودیت  می

شوند که دستور  ، هر دو دستور محدودیت فروش و توقف زیان تنها در صورتی قرار داده میOTO. به عنوان کنید

  را شود.اج 1.2000فروش اولیه شما در 
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  گیري نتیجه

) معموال زیان متحرك، محدودیت ورود، توقف ورود، توقف زیان و توقف دستور مستقیم بازارانواع دستور عمومی (

  گرانند.  دستورات مورد نیاز همه معامله

اي طراحی  معاملهگر کهنه کاري باشید (نگران نباشید، با تمرین و زمان چنین خواهید شد)، و سیستم  مگر اینکه معامله

  کنید که نیاز به تعداد زیادي دستورهاي ترکیبی در بازار در هر زمان داشته باشد. 

  در وهله اول به امور اصلی بچسبید.

کنید و با آن  کارگزار خود را به طور کامل درك می ات معامالتیاطمینان حاصل کنید که قبل از اجراي معامله، دستور

  راحت هستید. 

اگر موقعیتی بیشتر از یک روز طول شه اطالعات خاص دستور را با کارگزار خود چک کنید تا ببیند که همچنین، همی

  بهترین استراتژي است.  اتشود یا خیر. ساده نگه داشتن دستور شامل آن می Rolloverهزینه  بکشد

مورد استفاده و سیستم ثبت دستور  معامالتیبا پول واقعی معامله نکنید تا زمانی که سطح راحتی بسیار باالیی با نرم افزار 

 !بیشتر از آنچه که فکر می کنید اتفاق می افتندآن به دست آورید. معامالت اشتباه 
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  کسب مهارت با حساب تمرینی

ي دارا» الکی«هاي  توانید به طور رایگان یک حساب آزمایشی (دمو) باز کنید. این حساب با اکثر کارگزاران فارکس می

  هستند. » واقعی«هاي  هاي کامل حساب قابلیت

  اما چرا رایگان؟ 

هاي نرم افزار معامالتی را یاد بگیرید و بدون ریسک به داد و ستد بپردازید،  خواهد شما زیر و بم زیرا کارگزار می

دهد تا به یادگیري  کنید. حساب آزمایشی به شما اجازه می شوید و پول واقعی را پس انداز می بنابراین شما عاشق آنها می

  تست کنید.  صفرهاي داد و ستد خود را با ریسک  در مورد بازار فارکس بپردازید و مهارت

  ! صفربله، درست است، 

باید به صورت آزمایشی معامله کنید تا زمانی که سیستم محکم و سودآوري ایجاد کنید و سپس در مورد قرار دادن پول 

  واقعی در سیستم فکر کنید. 

باید به صورت آزمایشی معامله کنید تا زمانی که سیستم محکم و سودآوري ایجاد کنید و سپس در  –کنیم  تکرار می

  ی در سیستم فکر کنید. مورد قرار دادن پول واقع

  

  » پولت را هدر نده«اعالمیه 

  

  تان بگذارید و بگویید... اکنون دست خود را روي قلب

به صورت آزمایشی معامله خواهم کرد تا زمانی که سیستم محکم و سودآوري ایجاد کنم و سپس در باره قرار دادن  «

  کنم.  پول واقعی در سیستم فکر می

  انگشت اشاره لمس کنید و بگویید...اکنون سر خود را با 

  » گر هوشمند و صبور فارکس هستم! من یک معامله«

  کنید.  حساب واقعی را باز نکنید تا زمانی که در حساب آزمایشی همیشه سود 
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اگر نمی توانید صبر کنید تا زمانی که در حساب آزمایشی سود کنید، حداقل دو ماه با حساب آزمایشی معامله کنید. 

توانید دو ماه صبر کنید، آن پول را به موسسه خیریه مورد عالقه  دهید؟ اگر نمی ل دو ماه دیرتر پول خود را هدر میحداق

  تان اهدا کنید.

  روي یک جفت ارز اصلی تمرکز کنید. 

هنگام شروع به داد و ستد، زیر نظر گرفتن بیش از یک جفت ارز دشوار است. روي یک جفت ارز اصلی تمرکز کنید 

  ا که آنها نقدترین ارزها با کمترین کارمزد هستند.چر

هاي زندگی، نیاز به سخت کوشی، فداکاري، کمی  می توانید در داد و ستد ارز برنده باشید اما مثل تمامی دیگر جنبه

  شانس، شعور باال و کلی قضاوت خوب دارد.
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  از خودت محافظت کن

% روراست باشیم و قبل از آنکه داد و ستد ارز را در نظر بگیرید مطلب زیر را به 100خواهیم با شما  قبل از پیشروي می

  شما بگوییم: 

  

 کنند. می ضررگران است، در معامالت  معامله همهگران فارکس، و منظور ما  همه معامله .1

نود درصد معامله گران عمدتا به دلیل عدم برنامه ریزي، آموزش، نظم و انضباط، و داشتن قوانین ضعیف مدیریت 

  کنند.  پول ضرر می

گرا هستید، احتماال باید براي تنظیم شدن با داد و ستد سختی بکشید چرا که  اگر از ضرر نفرت دارید یا اگر کمال

  کنند. گران هر از گاهی ضرر می همه معامله

تواند قبض  داد و ستد فارکس براي این افراد نیست: بیکاران، افراد کم درآمد، فرد تا خرخره زیر قرض که نمی .2

  رسد. برق خود را پرداخت کند یا کسی که دستش به دهنش نمی

داشته باشید دالر سرمایه اولیه داشته باشید که طاقت از دست دادن آن را داشته باشید. انتظار ن 10،000باید حداقل 

  که با حساب چند صد دالري شروع کنید و میلیاردر شوید.

ترین بازارها براي سفته بازي با توجه به ابعاد وسیع، نقدینگی، و تمایل ارزها به حرکت در  بازار فارکس یکی از محبوب

ت محدود به درصد بسیار گران در سراسر جهان سود زیادي خواهند کرد اما موفقی کنید که معامله روندها است. فکر می

  گران است.  کمی از معامله

شوند اما در واقعیت، آنها فاقد نظم و  گران با امید واهی میلیاردر شدن وارد می مشکل اینجاست که بسیاري از معامله

انضباط الزم براي یادگیري واقعی داد و ستد هستند. اغلب مردم معموال فاقد نظم براي رعایت رژیم غذایی یا براي رفتن 

  به سالن ورزش سه بار در هفته هستند. 

ترین، اما پرسودترین بازارهاي دنیا موفق  توانید در یکی از سخت م دهید، چگونه میتوانید این کارها را انجا اگر حتی نمی

  شوید؟

توانید سودهاي عظیم را بدون  است. نمی» پولدار شدن سریع«داد و ستد کوتاه مدت براي آماتورها نیست، و به ندرت راه 

  هاي عظیم به دست آورید. برداشتن ریسک
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هاي بزرگ است.  تن ریسک بزرگ است به معنی عملکرد معامله ناسازگار و زیاناستراتژي معامله که شامل برداش

  مگر اینکه به قمار استراتژي معامله بگویید!  - دهد احتماال استراتژي معامله ندارد  گري که این کار را انجام می معامله

  معامله در فارکس نقشه پولدار شدن سریع نیست

  بر است.  ه یادگیري آن زمانمعامله در فارکس مهارتی است است ک

توانند درآمد داشته باشند و چنین هم هست. با این حال، مانند هر شغل یا حرفه دیگري، موفقیت  گران ماهر می معامله

  دهد. یک شبه رخ نمی

  خواهند شما این طور باور کنید).  معامله در فارکس مثل آب خوردن نیست! (آن طور که برخی از افراد می

  گران االن باید میلیونر باشند.  آن فکر کنید، اگر چنین بود، همه معاملهدر مورد 

  شوند.  اي روبرو می هاي دوره ها تجربه هنوز هم با زیان گران متخصص با سال حقیقت این است که حتی معامله

  این را در ذهن خود حک کنید: هیچ میانبري براي داد و ستد در فارکس وجود ندارد. 

  دارد.  تجربهو  تمرینتسلط بر آن نیاز به مقدار بسیار زیادي 

  هیچ جایگزینی براي سخت کوشی، تمرین زیاد و کوشش وجود ندارد. 

ها را یاد بگیرید و به راحتی بتوانید هدفمند اجرا کنید.  تمرین کنید تا زمانی که زیر و بم حساب آزمایشیداد و ستد را با 

  دهد!  ید که براي شما جواب میدر واقع، راهی را پیدا کن
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