
 

 واژگان فاندامنتال و بازار سرمایه

 توضیحات

 
 التین فارسی

های اقتصادیبنیادی اساسی ، تحلیل اخبار ، رویداد ها و شاخص  

 
 Fundamental بنیادی

 بانک مرکزی انگلستان

 
 BOE 

 بانک مرکزی ژاپن

 
 BOJ 

 بانک مرکز اروپا

 
 ECB 

 بانک مرکزی سوئیس

 
 SNB 

 بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا

 
 Federal reserve 

کمیته مرکزی بازار باز آمریکا که به تصمیم گیری در باره میزان نرخ بهره 

 )بعبارت بهتر سپرده احتیاطی بانکها( می پردازد

 

 FOMC 

امار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا می باشد که در اولین جمعه هر ماه 

 میالدی منتشر میشود و می تواند نوسانات زیادی را در بازار ارز ایجاد کند

. 

 NFP 

 صندوق بین المللی پول

 
 IMF 

 کسری بودجه

 
 budget deficit 

 GBP/USD لفظی عامیانه برای

 
 Cable 

 بانک مرکزی

 
 Central bank 

به معامالتی گفته می شود که ملکیت در آنها صدق نمی کند و شرکت در آن 

 صرفا به منظور کسب سود ناشی از تفاوت قیمت میباشد
 CFD 

 Commodity  کاال

 به جفت ارزهایی گفته می شود که دالر آمریکا شامل آنها نباشد

 
 Cross pair 

ه انجام معامله نمایدمشخص و ثابت، در صورت تمایل اقدام ب   Option 

 رکود

 
 Deflation 

اتحادیه پولی اروپا شامل کشورهای:آلمان، ایتالی، فرانسه، اسپانی، 

 لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اتریش، فنالند، ایرلندوبلژیک
 EMU 
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 Back office  دفاتر مدیریت و پشتیبانی در نهادهای مالی

 سرمایه، ذخیره

 
 Fund 

در بازار فارکس معامله ای است خارج از بورس  forward قرارداد سلف یا

که بر اساس آن یک ارز در مقابل ارزی دیگر با مقداری مشخص و با قیمتی 

معین در تاریخی معلوم در آینده مبادله می شود برخالف معامالت آتی ها 

یادی از انعطاف ز” خارج از بورس بودن“قراردادهای سلف به سبب ماهیت 

 برخوردار هستند

 

 Forward 

بازار معامله قرارداد آتی ه، یک قراداد آتی مانند قرارداد سلف است با این 

تفاوت که فقط در بورس ها معامله می شود و شریط استاندارد بر آن حاکم 

است)برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به :مشتقات و مدیریت ریسک در 

درخشانبازارهای نفت تالیف دکتر مسعود   

 

 

 Futures 

 GDP  تولید ناخالص داخلی

 بازاری که از تبادل ارزهای خارجی در مقابل هم پدید می آید

foreign 

exchange  forex 

(fx) 

Forex 

 شاخص

 
 Index 

 تورم

 
 Inflation 

 نرخ بهره

 
 Interest rate 

به معنی مدعی بیمه بیکاری است که بصورت شاخص بیان می شود و به 

افرادی اشاره می شود که بیکار هستند و دولت باید به آنها بیمه بیکاری 

 پرداخت نماید

 

 Jobless claim 

به زوج ارزهایی گفته می شودکه دریک طرف آن دالر آمریکا قراردارد.این 

شونددرصد معامالت را شامل می  ۵۸زوج ها  : 

EUR/USD ،USD/JPY ،GBP/USD ،USD/CHF ،USD/CAD ،

AUD/USDوNZD/USD 

 

 
Major 

currencies 

-تعداد حقوق بگیران آمریکایی د رهمه بخش ها به جز :کارکنان دولت مرکزی

کارکنان بخش -کارکنان موسسه های خیریه-کارکنان خانه های شخصی

 کشاورزی

 

 
Non farm 

payroll 

زمانی که یک پوزیشن بیش از یک روز کاری باز باشد براساس تفاوت نرخ 

بهره دو ارزی که با هم در حال مبادله هستند هزینه یا درآمدی به مشتری وارد 

 می شود که به آن هزینه نگه داری شبانه گفته می شود

 

 Swap بهره شبانه
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 است swap همان معنای

 
 Rollover 

برای ارزش ذاتی کاال اقدام به معامله نمی کند و  سفته باز، معامله گری که

 صرفا برای سود جستن از نوسانات قیمت اقدام به خرید و فروش می نماید

 

 Speculator 

شود که قیمتها دائم در حال نوسان استبه بازاری گفته می  

. 
 Swing market 

 نرخ بیکاری

 
 
Unemployment 

rate 

 بازار سهام

 
 Stock Market 

ز به حساب، پول به حساب ریختنواری  

 
 Deposit واریز 

 برداشت از حساب، برداشت وجه

 
 Withdrawal برداشت

 پیش بینی

 
 Forecast 

این شاخص نشانگر تعداد افراد شاغل )حقوق بگیر( در بخش غیر کشاورزی 

و در اولین جمعه هر ماه میالدی،  اعم از خصوصی و دولتی آمریکا می باشد.

 (منتشر می شود.)در اصل میزان کم شدن از جماعت بیکار را نشان میدهد

none farm payrol NFP 
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