
 فارکس چیست ؟

این بازار در . بازار فارکس از لحاظ حجم معامالت برزگترین بازار مالي دنیا محسوب می شود. فاركس بازار تبادل ارز ھاست
مكان خاصي متمركز نشده است بلكھ بانك ھا و مؤسسات بزرگ در سراسر دنیا در طول شبانھ روز در این بازار فعالیت مي 

و معاملھ گرانی است كھ از طریق تلفن و )  Brokers(س شبكھ اي متشكل از بانك ھا، كارگزاران در واقع بازار فارك. كنند
  .اینترنت در سراسر دنیا بھ انجام معامالت ارزي اشتغال دارند

شناخته مي “ Spot “ يا “ FOREX ” , “ FX “ , “ Spot FX “     فارکس ھمان بازار مبادالت ارز است که با نامھاي 
 25اگر شما اين رقم را با  . تريلیون دالر در روز است 3ن بازار بزرگترين بازار مالي دنیا با حجم سرمايه اي بالغ بر اي.شود 

شود مقايسه کنید به راحتي به عظمت بازار فارکس پي مي  بیلیون دالري که روزانه در بازار سھام نیويورک معامله مي
 فارکس. در بازارنیويورک است  ( Futures ) معامالت سھام وقراردادھاي آتيبرابرمجموع  بريد که در واقع بیشتر از سه

 ! کوه پیکر

در این . کھ برابری یورو بھ دالر آمریكا می باشد EUR/USDدر بازار فارکس ارزھا بصورت جفتی معاملھ می شوند مانند 
کارگزاران , و بستانکار شدن حساب معاملھ گران بازار معموآل نقل و انتقال ارز انجام نمی شود بلکھ معامالت بصورت بدھکار

تا اواخر قرن بیستم معاملھ در این بازار تنھا بھ بانک ھا و موسسات بزرگ مالی اختصاص داشت کھ . و بانک ھا انجام می شود
امروزه با اما . بھ منظور حفظ ارزش دارائی ھا و کسب سود در این بازار اقدام بھ خرید و فروش ارزھای مختلف می کردند

  .گسترش ارتباطات امکان حضور در این بازار برای موسسات و شرکت ھای کوچک و حتی افراد حقیقی نیز فراھم شده است
کارگزاران بازار فارکس با تمام مراکز مالی دنیا در ارتباط می باشند و با تعطیلی ھر یک، ارتباط کارگزار با مراکز مالی دیگر 

در بازار فارکس , بر خالف بازارھای سنتی از این رو . خود را آغاز کرده اند برقرار می شودکھ در ابتدای صبح فعالیت 
بازار , بھ عبارتی عدم وجود یک مکان فیزیکي. ھیچگونھ محدودیت زمانی برای خرید و فروش در طول شبانھ روز وجود ندارد

بزرگ ترین و مھم ترین . از مراکز مالي دنیا پیش مي رودساعتھ تبدیل کرده کھ با بازگشایي ھر یک  24فارکس را بھ یک بازار 
معامالت   در سایر مراکز مالي. مرکز مالي بازار ارز لندن است و بعد از آن بازارھاي ارزي نیویورک و توکیو قرار دارند

 .میدھدجدول ذیل ساعات بازگشائی و خاتمھ فعالیت روزانھ مراكز مھم جھانی را نشان . کوچک تري صورت مي گیرد

عالوه بر آن در سایر بازار ھا مانند بازار . معامالت روزانھ بازار فارکس در مقابل دالر آمریکا انجام می شود% 85بیش از 
. کاال و انرژی نیز اکثر معامالت بر مبنای دالر انجام می شود, سھام, فلزات گران بھا  

كارگزار بازار فارکس واسطھ بین بازار و معاملھ گران . رگزار استاولین قدم برای آغاز فعالیت در بازار فارکس انتخاب یک کا
مکانیزم انجام معامالت بدین صورت است کھ معاملھ گران از طریق نرم افزاری کھ کارگزار در اختیار آنھا قرار می . می باشند

الف بازارھای سنتی کھ معاملھ باید برخ. سفارش خود را بھ کارگزار منتقل می کند و کارگزار موظف بھ انجام آن می باشد, دھد
بدین مفھوم کھ . با خرید آغاز و با فروش پایان یابد در بازار ارز جھاني معاملھ را ھم با فروش و ھم با خرید مي توان آغاز کرد

.مي توان یک ارز را در قیمت باالتر فروخت و پس ازکاھش قیمت ھمان ارز را خرید  
ارز را با ارز ديگر مبادله کنند با امید به اينکه قیمت  اين است که يک ھدف معامله گران در بازار فارکس

 .ارزي که داده اند باال برود ارزي گرفته اند در مقابل
  

 ؟ چه چیزي در بازارفارکس معامله مي شود
ارزھا از طريق . ھمزمان فروش ارز ديگر است  و عبارت از خريد يک ارز معامله در بازار فارکس درواقع. لب کالم پول است 

پوند انگلیس و ين  يا ( EUR/USD ) براي مثال يورو ودالر. کارگزار وبه صورت جفت ارز معامله مي شوند  يک معامله گر يا
 . ( GBP/JPY ) ژاپن

وقتي . گیج کننده به نظر برسد  ازآنجايیکه شما به طور فیزيکي چیزي را نمي خريد اين نوع خريد ممکن است کمي
فرض کنید که ين ژاپن مي خريد ، اين . در آن کشور ھستید  را مي خريد فکرکنید که در حال خريدن سھامارزيک کشور 

 اقتصاد ژاپن بخريد ، چرا که قیمت ارز يک کشور در واقع انعکاسي مستقیم از سالمت مثل اين است که يک سھم را در
 . اقتصادي حال و آينده آن کشور است

 
ساير کشورھا انعکاسي از وضعیت اقتصادي آن کشور درمقايسه با  ز يک کشور در مقابل ارزبه طور کلي نرخ مبادله ار

 . اقتصاد آن کشورھاست
بازار . ، بازار فارکس ھیچ مکان فیزيکي يا صرافي مرکزي ندارد  برخالف ساير بازارھاي مالي مانند بازاربورس نیويورک

چرا که .شود  شناخته مي" بین بانکي " يا يک بازار  (Over-The-Counter (OTC)) خارج بورس فارکس يک بازار سھام
 . کار ھستند ساعته مشغول به 24اين بازار شبکه اي الکترونیکي از بانکھاست که به طور 

براي ورود به اين  چرا که خداقل موجودي الزم. افراد بسیار ثروتمند مي توانستند وارد اين بازار شوند  فقط 1990تا اواخر 
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بود که فقط توسط بانکداران و سرمايه گذاران بزرگ استفاده  فارکس در ابتدا قرار. ر برابرده تا پنجاه میلیون دالر بود بازا
حاضر قادر  اما با رشد روز افزون اينترنت ، شرکتھاي معامالتي فارکس در حال. ھا ھم باشند  " خرده پا" شود ، نه اينکه 

 . کنند شرکت خرده پا ھايي مثل ما را ھم فراھم ھستند با ارائه دادن حساب ، امکان
 . است الزم داريد ، يک کامپیوتر ، يک اتصال اينترنت پر سرعت و اطالعات موجود در اين سايت تنھا چیزي که براي شروع

اران تازه ک تمام زواياي بازار فارکس را با روشي آسان و جذاب در اختیار تمام عالقمندان به ويژه سعی ما اینست تا
 .قراردھد

 : اصطالحات و مفاھیم اولیھ
   )LEVERAGE(ضریب اھرمی 

لوریج . حد اکثر ضریب اعتباری کھ بروکر برای انجام معامالت در اختیار شما قرار میدھد لوریج یا ضریب اھرمی می باشد 
دالری  5000است یک حساب  200بھ عنوان مثال اگر شما با بروکری کھ لوریج آن . است  500تا  100بروکر ھا معموآل بین 

)  Directدر برابری ھای مستقیم (الت استاندارد  10کھ معادل $ 1,000,000=  200* $ 5,000افتتاح کنید میتوانید حداکثر تا 
  .است وارد معامالت شوید 

ھ صحیح نمی باشد و این حداکثر التیج برای انجام معاملھ است اما انجام چنین معاملھ ای از لحاظ مدیریت ریسک بھ ھیچ وج
در واقع امکان استفاده از لوریج اگر !! ممکن است با یک حرکت بازار در خالف جھت پیش بینی شده، تمام سرمایھ از بین برود 

 .آگاھانھ و منطقی و محاسبھ شده مورد استفاده قرار نگیرد موجب زیان ھای سنگین خواھد شد
   )PIP(واحد نوسانات قیمت 

براي مثال اگر قیمت خرید و فروش دالر . زي مي باشد کھ برای اعالم تغییرات دو ارز استفاده مي شودکوچکترین واحد ار
خواھد  1.2562پیپ افزایش پیدا کند، در این صورت مقدار آن  2باشد و بھ مقدار  1.2560آمریکا یا یورو در حال حاضر معادل 

 .شد
Margin   

میزان مارجین . مارجین ضمانتي براي حسن انجام کار مي باشد. ک پوزیشن میباشدمبلغ اولیھ مورد نیاز بھ ھنگام ورود بھ ی
  .بستگی دارد) ارز اول در برابری(لوریج بروکر و ارز پایھ , مورد نیاز برای انجام ھر معاملھ بھ سھ عامل سایز پوزیشن

  .نای ارز پایھ محاسبھ میشود مارجین بر مب. مارجین ھر پوزیشن بالفاصلھ با بستھ شدن آن پوزیشن آزاد مي گردد
  : 1مثال 

) طرف اول(دالر آمریکا  100,000بنابراین سایز معاملھ شما . کرده اید  USDCHFفرض کنید شما اقدام بھ خرید یک الت 
  .میباشد  $1,000 = 100/ $100,000باشد مارجین مورد نیاز برای انجام این معاملھ  100اگر لوریج بروکر شما . میباشد 

شما اقدام بھ خرید :  2مثال . خواھد بود $ 200=  500/$ 100,000باشد مقدار مارجین  500مثال باال اگر لوریج بروکر در 
از آنجا کھ حساب شما بر . میباشد ) طرف اول(یورو  100,000بنابراین سایز معاملھ شما . کرده اید  EURUSDیک الت 

  . و بھ دالر تبدیل شود تا مقدار مارجین مشخص شود یور 100,000حسب دالر آمریکا افتتاح شده باید 
  باشد 1.2558در حال حاضر  EURUSDاگر نرخ برابری 

100,000(eur) = 1.2558 * 100,000(usd) = 125,580 $  
  مارجین مورد نیاز برای انجام این معاملھ 100با لوریج 

Margin = 125,580$ / 100 = 1,255.8 
Balance   

 .ه توسط شما و سود و زیان پوزیشن ھای بستھ شده میباشد مجموع پول واریز شد
Equity   

  .سود و زیان پوزیشن ھای باز+ برابر است با باالنس حساب 
  .حساب شما با ھم برابر خواھند بود ) equity(اگر شما در حسابتان پوزیشن باز نداشتھ باشید باالنس و برابری 

 .شما ھمھ پوزیشن ھای باز را ببندید موجودی کل شما چند دالر خواھد بود حساب شما نشان میدھد اگر  Equityدر واقع 
Free Margin   

  .کل پولی کھ شما میتوانید با آن معاملھ کنید میباشد Free Marginبھ عبارتی . سرمایھ آزاد شما را نشان میدھد
نشان دھنده میزان  Free Margin. شودحاصل می Free Marginکم کنیم مقدار  Equityپوزیشن ھای باز را از  Marginاگر 

 .سرمایھ آزاد براي انجام معامالت جدید است

 مكانیسم انجام معامالت

در واقع کارگزاران سفارشات . ھمانطور کھ مي دانید در بازار سھام عملیات خرید و فروش از طریق کارگزاران انجام مي شود
  .ون دریافت مي کنند مشتري را انجام مي دھند و بابت حق العمل خود کمیسی

در بازار فارکس ھم بھ ھمین منوال است یعني کارگزاران از طریق شبکھ ھاي الکترونیکي بھ بانک ھا متصل مي شوند و در 
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ھر لحظھ نرخ ھاي ارز را از بانک ھاي مختلف جمع آوري مي کنند و سپس از طریق نرم افزار اختصاصي معاملھ کھ در 
  .ده اند نرخ ھاي ارز را بواسطھ شبکھ اینترنت بھ نرم افزار فوق الذکر ارسال مي نماینداختیار مشتریان خود قراردا

مشتریان نیز سفارشات خود را از طریق ھمان نرم افزار بھ کارگزار مربوطھ ارائھ مي کنند البتھ استفاده از تلفن براي انجام این 
  . عملیات امکان پذیر است اما معمول نیست

  . نوع ارز، قیمت، تعیین خرید یا فروش و سایز معاملھ: چھار جزء مي باشد سفارش مشتري شامل
ولي کارگزاران بازار ارز ھمانند کارگزاران بازار سھام کمیسیون دریافت . بر اساس ھمین چھار متغیر کارگزار اقدام مي کند

اي انجام معامالت ارزي مشتري باید با بر. نمي کنند بلکھ اختالف قیمت خرید و فروش بھ عنوان درآمد آنھا محسوب مي شود
این سپرده بھ . یک کارگزار قرارداد بستھ و مبلغي را بھ عنوان سپرده در بانکي کھ کارگزار مشخص مي کند، سپرده گزاري کند

ود سپس کارگزار نام کاربري و رمز ور. عنوان پشتوانھ انجام معامالت مي باشد و بھ نام خود مشتري تحت تصرف او مي باشد
بھ حساب را بھ مشتري میدھد تا بوسیلھ آنھا مشتري بتواند از طریق نرم افزاري کھ در اختیارش قرار گرفتھ از طریق شبکھ 

اینترنت بھ حساب شخصي خود دسترسي پیدا کند و بھ انجام مبادالت ارزي مبادرت ورزد و ھر گونھ تغییري کھ در اثر انجام 
 . ور آني در حساب خود مالحظھ نمایدمعامالت ارزي حاصل مي شود را بھ ط

 !یک واقعیت بسیار مھم

در واقع موفقیت در بازار فاركس كاري نیست كھ ھر . یكي از واقعیت ھاي بازار بازنده بودن اكثر معاملھ گران كم تجربھ است
انھ مالي مناسب و صرف وقت و توفیق بلند مدت در این بازار نیاز بھ تمرین، صبر، مطالعھ مداوم، پشتو. كسي از عھده آن برآید

  .دقت زیاد دارد
را ندارند  High Riskبنابراین سرمایھ گزاري در این بازار را بھ كساني كھ تجربھ فعالیت و سرمایھ گزاري در بازار ھاي 

 .ما می باشد با توجھ بھ این واقعیت بدینوسیلھ اعالم می داریم کھ مسئولیت تمام تصمیمات شما برعھده خود ش. توصیھ نمي كنیم

  چگونه بايد مظنه فارکس را بخوانیم
 

علت اينکه مظنه قیمتھا به صورت جفت داده مي شود  . USD/JPY يا GBP/USD مثل. قیمتھا ھمیشه به صورت جفت مي آيند 
اينجا مثالھايي از نرخ در  . معامله در فارکس شما به طور ھمزمان يک ارز را مي خريد و ارز مقابل آن را مي فروشید اين است که در ھر

 . تبادل پوند انگلیس و دالر آمريکا بیان مي کنیم
 

GBP/USD=1.7500  
 counter or ) به عنوان ارز مقابل) در اين مثال دالر آمريکا  ) و ارز دوم) در اين مثال پوند انگلستان ( اولین ارز به عنوان ارز پايه 

quote) شناخته مي شوند . 
 

بايد  در مثال باال شما.مقداري ازواحد ارز مقابل بايد بدھید تا يک واحد ارز پايه بخريد  تبادل به شما مي گويد که چهدر موقع خريد نرخ 
 . دالر آمريکا بپردازيد تا يک پوند انگلیس بخريد 1.7500

 
در اين مثال شما با فروش . مي کنید فروش ارز پايه ، چه مقدار از ارز مقابل دريافت  موقع فروش نرخ تبادل به شما مي گويد که درازاي

 . دالر آمريکا دريافت مي کنید 1.7500پوند  1
شما ارز پايه را مي خريد و  مي خريد ، در واقع مثل اين است که EUR/USD اگر شما . خريد يا فروش است" پايه " ارز پايه 

 . ھمزمان ارز مقابل را مي فروشید
ارز مقابل  مقابل باال مي رود ، جفت ارز را مي خريد و اگر فکر مي کنید که ارز پايه در مقابل ل ارزاگر فکر مي کنید که ارز پايه در مقاب

 . پايین مي آيد ، جفت ارز را مي فروشید
 

 Long / Short مفھوم
 

 . بفروشید اول بايد تعیین کنید که مي خواھید بخريد يا
برود و در  ، پس انتظار داريد که ارز پايه باال. ) رز پايه و فروش ارز مقابل است معني خريد ا که در واقع به( اگر شما مي خواھید بخريد 

 فقط به خاطر بسپاريد که. مصطلح است  ”long position “ در بین معامله گران اين امر به. نھايت به قیمت باالتري آن را بفروشید 
long = buy   خرید  

شما  شما انتظار داريد که ارز پايه سقوط کند تا) فروش ارز پايه و خريد ارز مقابل است  نيکه در واقع به مع( اگر مي خواھید بفروشید 
فقط به خاطر داشته باشید . مصطلح است  ”short position “ در بین معامله گران اين امر به. در قیمت پايین تري آن را بخريد 

   فروش    short=sell : که
 

bid/ask  و spread  
 . استask پايین تر از قیمت bid قیمت.                   askو قیمت bid قیمت . قیمتي ھستند ھاي فارکس دوتمام مظنه 
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در اين قیمت مي  اين بدان معني است که شما. که در ان بازار ارز پايه را در مقابل ارز مقابل مي خرد  قیمتي است  bid  قیمت
 . فروشید

در اين قیمت مي  اين بدان معني است که شما. ار ارز پايه را در مقابل ارز مقابل مي فروشدکه در ان باز قیمتي است ask قیمت
 . خريد

 . مي گويند اسپردرا  ask و bid تفاوت بین قیمت
 . بیايید نگاھي به يک مثال در اين مورد بیندازيم

  را بفروشید تنھا GBP ر شما بخواھیداگ. است  1.7449 برابر ask و قیمت 1.7445برابر  bid در اين مظنه قیمت ، قیمت
  ولي اگر بخواھید پوند بخريد بايد آن را در نرخ. فروشید  د ميپون   1.7445   کلیلک مي کنید و در نرخ تبادل  “ Sell “ روي

 . بخريد 1.7449تبادل 

 ( Fundamental ) بنیادين تحلیل مثالھايي از
EUR/USD  

 . خريد يا فروش محسوب مي شود" پايه " بنابراين پايه است و  در اين مثال يورو ارز
 EUR/USD شدن است که اين امر دالر را ضعیف مي کند ، شما بايد سفارش خريد اگر فکر مي کنید که اقتصاد آمريکا در حال ضعیف

  . به امید اينکه يورو در مقابل دالر آمريکا رشد خواھد کرد. خريد  با اين کار شما يورو مي. را بدھید 
را  EUR/USD فروش اقتصاد آمريکا در حال رشد است که اين امر دالر را تقويت مي کند ، شما بايد سفارش اگر فکر مي کنید که

 . به امید اينکه يورو در مقابل دالر آمريکا سقوط خواھد کرد . با اين کار شما يورو مي فروشید. بدھید 
USD/JPY  

 . خريد يا فروش محسوب مي شود" پايه " ت و بنابراين ارز پايه اس در اين مثال دالر آمريکا
را  USD/JPY دولت ژاپن به منظور افزايش صادرات خود درحال تضعیف ين است ، شما بايد سفارش خريد اگر فکر مي کنید که

  . دبه امید اينکه دالرآمريکا در مقابل ين ژاپن رشد خواھد کر . با اين کار شما دالرآمريکا مي خريد. بدھید 
تبديل دالرھاي خود به  که سرمايه گزاران ژاپني در حال خارج کردن سرمايه ھاي خود از بازارھاي مالي آمريکا و اگر شما اعتقاد داريد

انتظار داريد  چرا که. بدھید  USD/JPY بنابراين شما بايد سفارش فروش ين ژاپن ھستند ، اين کار دالر آمريکا را تضعیف خواھد کرد و
 . مريکا در مقابل ين ژاپن سقوط کنددالر آ

GBP/USD  
 . خريد يا فروش محسوب مي شود" پايه " ارز پايه است و بنابراين  در اين مثال پوند انگلستان

 سفارش خريد انگلستان از آمريکا بھتر عمل مي کند و رشد اقتصادي انگلستان بیشتر است ، شما بايد اگر فکر مي کنید که اقتصاد
GBP/USD خريد به امید اينکه در مقابل دالر آمريکا رشد کند با اين عمل شما پوند مي. بدھید  را . 

 در حالیکه اقتصاد آمريکا مثل يک گاو قوي است ، سفارش فروش اگر فکر مي کنید اقتصاد انگلستان در حال کند شدن است
GBP/USD  مريکا سقوط کنددالر آ چرا که انتظارداريد پوند انگلیس در مقابل. را مي دھید . 

USD/CHF  
 . آن انجام مي شود" پايه " ارز پايه است پس خريد و فروش بر  در اين مثال دالر آمريکا

با اين .دھید  مي USD/CHF از قیمت واقعي اش برآورد شده ، سفارش خريد اگر فکر مي کنید که در حال حاضر فرانک سويس باالتر
 . خواھد کرد د اينکه در مقابل فرانک سويس رشدکار شما دالر آمريکا مي خريد به امی

در نتیجه دالر را ضعیف خواھد کرد  بازار مسکن آمريکا مانند حبابي مي ترکد واين به آينده اقتصاد آمريکا صدمه مي زند و اگر معتقديد که
اين انتظار که ارزش آن در  با با اين کار شما دالر آمريکا را مي فروشید.را مي دھید  USD/CHF ، در نتیجه شما سفارش فروش

 . مقابل فرانک سويس سقوط خواھد کرد

 ):Technical Analysis(تحلیل تكنیكال

اصلي ترین . ھاي قبلي و روند فعالیت ارز بھ منظور پیش بیني تغییرات قیمت در آینده تحلیل فني عبارت است از بررسي نرخ
الگوھاي تغییرات قیمت تمایل بھ  خص کوچکي از کل اطالعات بازار است ونکتھ در انجام تحلیل فني آن است کھ تغییر قیمت شا

  .تکرار خود دارند
ھاي فني آن است کھ تغییرات قیمت  یکي دیگر از دالیل مھم انجام تحلیل! با این حال مھم ترین مشکل تحلیل فني تاخیر آن مي باشد

گرچھ بھ نظر مي رسد این موضوع براي ھر کس کھ تا . ارنددھد و در بیشتر مواقع الگوھاي مشخصي د بصورت اتفاقي رخ نمي
بھ حال یک بار بھ جدول نگاه کرده باشد حقیقتي واضح است اما در مورد این مسالھ بحث داغي در محافل دانشگاھي در جریان 

 .است

  بیني ھواشناسي شباھت تحلیل تكنیكي بھ پیش

بیني آن در آینده  طور كھ ھواشناس از روند گذشتھ و جاري ھوا براي پیش ھمان. بیني ھواشناسي است تحلیل تكنیكي دقیقا شبیھ پیش
   .برد ھاي آتي بھره مي بیني قیمت گذار نیز از تحلیل تكنیكي و روند گذشتھ و جاري قیمت سھام براي پیش كند، سرمایھ استفاده مي

ھا، تغییرات دما و شرایط جوي و غیره  ھا و سیستم ھھواشناسان با مطالعھ و بررسي جریان كنوني و گذشتھ آب و ھوا، فشار جبھ
   .بیني نسبتا دقیقي از شرایط آب و ھوایي در آینده داشتھ باشند توانند پیش مي

توانند بھ طور غیر  ایم، عاري از خطا نبوده است، زیرا الگوھاي آب و ھوایي نیز مي طور كھ بارھا شاھد بوده بیني ھمان این پیش 
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   .كند بیني آب و ھوایي را كتمان نمي ھا را بر ھم زنند، اما ھیچ كس، دقت، كارایي و لزوم پیش بیني كنند و پیش اي تغییر منتظره
گونھ ابزاري در اختیار ندارد، كاري مشكل و بلكھ  اي بدون پنجره نشستھ است و ھیچ بیني ھوا براي كسي كھ در خانھ پیش

ھاي  اما ھمین شخص، با در اختیار داشتن عكس. ور و اتفاقي محدود شودبیني ك تواند صرفًا بھ پیش غیرممكن است و مي
   .بیني نسبتا معقولي از ھواي روز بعد بھ عمل آورد تواند پیش مي  اي و تصویري واضح از آسمان و جھت وزش باد، ماھواره

ي و جاري سھام، اگر نگوییم غیر ھاي تاریخ گذاري، بدون داشتن دانش و اطالعي از قیمت بھ ھمین ترتیب، كوشش براي سرمایھ
آید و با درنظر گرفتن روندھا،  اما با توجھ بھ اطالعاتي كھ از روي نمودار سھام بھ دست مي. ممكن، بلكھ بسیار مشكل است

، )قیمت تاریخي باال، باالترین قیمتي است كھ سھام در طول دوره معامالت دربورس داشتھ است(ھاي تاریخي باال  قیمت
، )ترین قیمتي است كھ سھام در طول دوره معامالت در بورس داشتھ است قیمت تاریخي پایین، پایین(تاریخي پایین  ھاي قیمت

  . بیني نسبتا معقولي از روند آینده قیمت سھام داشت توان پیش سطوح حمایت و مقاومت و حجم مربوط بھ تغییرات قیمت، مي
اما اطالعاتي كھ در مورد سھام در نمودار آن قرار دارد، كمكي . از خطا نیستتحلیل تكنیكي نیز ھمانند علم ھواشناسي، عاري 

   .آید بیني روند قیمت سھام در آینده بھ شمار مي گذاري و پیش اساسي بھ فرآیند سرمایھ
   .ه استھاي احتمالي در آیند بیني تغییر قیمت ھاي تاریخي اوراق بھادار بھ منظورپیش تحلیل تكنیكي،فرآیند تحلیل قیمت  

  . بوده كھ بر اساس دو اصل عمده استوار است  Chartابزار عمده این نوع تحلیل نمودار یا 
   (Charts)در تحلیل تكنیكي   ھا نمودار 

كامال نزدیك   »اي رابطھ«كند، بلكھ  صورت اتفاقي حركت نمي بھ  معتقدند كھ قیمت اوراق بھادار،) تحلیلگران تكنیكي(ھا  تكنسین
است تا بتوانند » رابطھ«این   ھا، یافتن ھدف تكنسین. كھ در آینده اتفاق خواھد افتاد، وجود دارد و آنچھ   سھام در گذشتھبین حركت 

  . بیني نمایند بھ كمك آن، حركت سھام را در بازار سرمایھ با دقت خوبي پیش
  . دھد است كھ حركت سھام را نشان مي  »ارنمود«یا   »تصویر«كار نیاز دارند  ھا براي این ترین ابزاري كھ تكنسین اساسي

 مبانی تحلیل تکنیکال

) نزدیک(تحلیل تکنیکال عبارتست از بررسی و تحلیل حرکات و مسیر نرخ در گذشتھ برای پیش بینی جھت حرکت در آینده 
ی فقط از آنھا کمک می تکنیکالیست ھا را گاھی چارتیست نیز می نامند زیرا آنھا فقط بھ چارت ھا توجھ کرده و برای پیش بین

تحلیل تکنیکال برای تمام بازارھایی کھ قیمت در آنھا تحت تأثیر عرضھ و تقاضا . گیرند و بھ سایر روش ھای تحلیل اعتماد ندارند
 . تعیین می شود کاربرد دارد

  پایھ و اساس تحلیل تکنیکال

DOWتئوری  تئوری . ی نامنداساس و شالوده علمی است کھ امروزه آنرا تحلیل تکنیکال م  DOW    یک مجموعھ منسجم و کامل
در طول چندین سال مي چارلز داو نیست کھ بتوان از آن بھ طور مستقیم استفاده کردو در كل مجموعھ اي از دست نوشتھ ھای 

:مانند بسیاری از قضایا این تئوری نیز بھ چندین اصل مھم اشاره دارد. باشد  
. گویای ھمھ چیز است   قیمت  

Price discount every thing  
. حرکت قیمت در حالت کلی تصادفی نیست  

Price movement are not totally random 
 چھ چیزی مھمتر است از چرا 

what is more important than why 
!چھ اتفاقی افتاده مھمتر است از اینکھ چرا این اتفاق افتاده. معلول مھمتر است از علت  

 
:ی این سھ اصل می پردازیمحال بھ بررسی اجمال  

1- Price Discount Everything  
زیرا تمام اطالعات و اتفاقات بازار بر قیمت تأثیر گذاشتھ . تکنیکالیست ھا اعتقاد دارند قیمت جاری حاوی تمام اطالعات است

.بنابراین قیمت ارزش واقعی را نشان می دھد و این پایھ و اساس تحلیل تکنیکال است. اند   
2-  Price Movement are not totally random  

بسیاری از تکنیکالیست ھا با روند دار بودن و ھدفدار بودن حرکت قیمت موافق اند و بسیاری نیز پریودیک بودن بازار در 
.ھنگامی کھ روند ندارد را تصدیق می کنند  
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**وداگر قیمت ھمیشھ روند تصادفی داشت کسب سود در بازار بینھایت مشکل ب**   
حتی اگر قیمت ھا شاھد دوره ھای گسترده ای از حرکات تصادفی باشند قطعًا در بین آنھا دوره ھای کوتاه تری از رفتارھای غیر 

در نھایت ما بھ عنوان تکنیکالیست باید بپذیریم کھ تشخیص روندھا با کمک ابزارھای تکنیکی امکان . تصادفی پراکنده شده است
.ی باید در جھت روندھای شکل گرفتھ انجام شودپذیر است و سرمایھ گذار  

3- what is more important than why   
بنابراین تکنیکالیست ھا بھ دو . در واقع تکنیکالیست ھا بر مسیر طی شده توسط قیمت متمرکز ھستند و بھ علت آن کاری ندارند

  . چیز توجھ دارند

  .قیمت کنونی چقدر است  –الف 
  .قیمت چگونھ بوده اینکھ چرا گذشتھ قیمت اینگونھ بوده برای آنھا اھمیت نداردگذشتھ تغییرات  –ب 
ھدف از تحلیل تکنیکال و . نتیجھ نھایی نبرد بین نیروھای وارد بر آن از طرف عرضھ و تقاضا می باشد        قیمت یا نرخ  

فقط بر روی قیمت تحلیل تکنیکال یک روش  با تمرکز بر روی قیمت و. آنالیز نوسانات تعیین جھت حرکت در آینده می باشد
فاندامنتالیست ھا عالقمند ھستند بدانند چرا قیمت این مقدار است؟ چرا قیمت باال آمده؟ تکنیکالیست ھا بر . مستقیم را ارائھ می دھد

 .چقدر تمرکز دارند و با چرا کاری ندارند

 توانم معامله کنم ؟ آيا ھنوز مي . يورو را ندارم 10،000من پول کافي براي خريد 
د راين نوع . مي گويند  ( Margin Trading ) بپردازيد که به آن معامله با وثیقه شما مي توانید با پرداخت وجه الضمان به معامله

به يا ھزار دالر مي توانید  500در اينجاست که شما با داشتن تنھا  . معامالت ، انجام معامله با قرض کردن سرمايه صورت مي گیرد
 . دالري بپردازيد 100،000 تا 10،000معامالت 

را حداقل مبلغي  " الت " فعال سنجیده مي شوند  “ lots “ بازار فارکس با واحد الت معامله با وجه الضمان يا مارجین تريدينگ در
 12ن را بايد با واحد ان مثال شانه نمي توانید يک تخم مرغ بخريد بلکه آ وقتي شما به يک سوپر مي رويد. درنظر بگیريد که بايد بخريد 

 . بخريد 12ھاي " الت " تايي يا  24تايي ، 
 ھا معموال با توجه به نوع حسابتان به صورت" الت . " دالر يورو بخريد يا بفروشید  1در بازار فارکس خیلي مسخره است که بخواھید 

 . ھستند$  100،000يا  $ 10،000
  : براي مثال

  . در مقابل دالرآمريکا دارند گنالھاي بازار حکايت از صعود پوند انگلستانفکر مي کنید که سی ·
منتظر باالرفتن نرخ  باز میکنید و 1.5000و در قیمت  1) %مارجین ( حساب خريد با وجه الضمان  ( $ 100،000 ) شما يک الت

  . پوند انگلستان شده ايد$  100،000معامله خريد  حساب وارد$  1،000اين بدان معناست که شما با . تبادل مي شويد 
 يا در (Pip) شما پنجاه پیپ. مي بنديد  1.5050نرخ تبادل  پیش بیني شما درست از آب در مي آيد وشما موقعیت خود را در ·

پولي که داشتید سود % 50حاال که  تا.) يک پیپ برابراست با کوچکترين تغییرقیمتدرنرخ يک ارز.( سود کرديد $  500حدود 
  . ديدکر

پس سود يا ضرر . احتساب سود يا ضرري که کرده ايد به شما پس داده مي شود  وقتي معامله خود را مي بنديد ، وجه الضمان با
 . حسابتان جمع مي شود  شما با

 (Rollover) ؟ چیست 
 داريد ، با توجه به نوع موقعیت و) پا بعدازظھر به وقت ارو 5معموال ( کارگزار خود  شما بايد براي موقعیتھايي که در غیر ساعات کاري

حواستان باشد که موقعیتھاي  پرداخت بھره نداريد ، اگر تمايل به دريافت يا. مقدار پولي که در حسابتان داريد ، بھره بدھید يا بگیريد 
 . بعدازظھر به وفت اروپا ببنديد 5را قبل از ساعت  خود

 
 بازار فارکس زاست که با قرض کردن يک ارز ، ارز ديگري را بخريم ، بھره رل اور جزيي ا م اينمستلز، از آنجايیکه ھر معامله ارز با ارز 

اگر بھره ارزي که . دريافت مي گردد  بھره با ارزي که قرض گرفته مي شود ، پرداخت مي شود وبا ارزي که خريده شده. است 
مشتري مقداري  و (USD/JPY مثل. ( اوت خالص مثبت است بیشتر باشد ، تف مشتري مي خرد از بھره ارزي که قرض گرفته است

 . پول از اين طريق بدست مي آورد
 

 (Demo Trading ) معامله کردن به صورت مجازي يا دمو
  امکانات يک حساب واقعي را اين حساب تمام. فارکس يک حساب دمو باز کنید  کارگزارھاي شما مي توانید با بیشتر

  و ( trading platform ) ؟ زيرا کارگزاران مي خواھند شما خم و چم سکوي معامالتي استاما چرا رايگان . دارد 
  حسابھاي دمو به. بگذرانید و بعد عاشق شان شويد و با انھا يک حساب واقعي باز کنید  اوقات خوب و بدون ريسکي را

 . تي خود را بدون ھیچ ريسکي محک بزنیدمعامال را ياد بگیريد و مھارتھاي بازارفارکس شما اين امکان را مي دھند که
  مغزتان خطور کند بايد حداقل یک سال با حساب دمو کارکنید ، قبل از اينکه حتي فکر حساب واقعي به شما حتما
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 حداقل یک سال با يک حساب دمو کارکنید ، قبل از اينکه حتي فکر حساب واقعي به مغزتان شما حتما بايد. دوباره تکرار مي کنم 
 . طور کندخ

 " پولت را ھدر نده" بیانیه 
  ... دست خود را روي سینه تان بگذاريد و بگويید

 
 ". دمو کار مي کنم یک سال با من قبل از باز کردن يک حساب واقعي حداقل "

 ... خود را با انگشت سبابه خود لمس کنید و بگويید حال پیشاني

 " . من يک تريدر باھوش و صبور فارکس ھستم "
__________________ 

در اينجا . الت به گوشتان خورده است   “lots ”پیپ و  “pips” احتمال زياد لغات به. در اينجا مي خواھیم کمي حساب کتاب کنیم 
  .که اينھا چه ھستند و چگونه محاسبه مي شوند مي خواھیم توضح بدھیم

تا زمانیکه با ارزش پیپ ھا و نحوه . بازار فارکس ھستند  ورود به روي اين اطالعات وقت زيادي صرف کنید ، چرا که دانش ھاي اساسي
  .ايد ، حتي فکر ورود به بازار فارکس را نکنید محاسبه سود وضرر آشنا نشده

____________________________________ 

 ؟ چیست (pip ) پیپ
يک  . گويند برود ، به آن يک پیپ اقزایش مي 1.2251 به 1.2250 از EUR/USD مثال اگر. گويند  رايج ترين نرخ افزايش يک ارز را پیپ

 . سود و ضررتان را معلوم مي کند پیپ است که نحوه محاسبه . پیپ آخرين رقم اعشار بعد از ممیز است
آمريکا يکي ارزھايي که دالر  در.ارزي قیمت خودش را دارد ، الزم است که براي ھر ارز پیپ خودش را محاسبه کنیم  از آنجايیکه که ھر

 . از جفت ارز است ، محاسبه پیپ به صورت زير انجام مي شود
باشید اين جفت ارز تنھا با دو رقم اعشار بیان مي شود ،  توجه داشته. ( است  119.80 برابر USD/JPY فرض مي کنیم نرخ تبادل

  ) . چھار رقم اعشار گفته مي شوند ساير جفت ارزھا معموال با
  . خواھد بود 0.01پ برابر ھر پی در اين مورد

 : بنابراين
USD/JPY : 119.80  

 . تقسیم بر نرخ تبادل، ارزش ھر پیپ را به ما مي دھد   0.01
 برابر است با ارزش يک پیپ در نتیجه

119.80 / 0.01 = 0.0000834  
 . دھیم عدد طوالني اي به نظر مي رسد ولي بعدا اندازه الت را ھم توضیح مي

USD/CHF:1.5250 
  pip 1.5250 / 0.0001 = 0.0000655   ھر ارزش 0.0001 تقسیم بر نرخ تبادل

USD/CAD:1.4890  

  pip 1.4890 / 0.0001 = 0.00006715   ھر ارزش 0.0001 تقسیم بر نرخ تبادل

 . محاسبه ارزش ھر پیپ محاسبات بیشتري انجام دھیم درمثالھاي بعدي دالرارز مقابل است و ما بايد براي
EUR/USD: 1.2200  

  pip 1.2200/ 0.0001 = EUR 0.00008196   ھر ارزش 0.0001 تقسیم بر نرخ تبادل

 . انجام مي دھیم پس محاسبه زير را. اما ما مي خواھیم دالر بگیريم 
EUR * Exchange rate 

  بنابراين
0.00008196* 1.2200 = 0.00009999 

 0.0001 : که وقتي گرد شود مي شود
GBP/USD:1.7975  

  pip 1.7975/ 0.0001 = GBP 0.0000556   ھر ارزش 0.0001 قسیم بر نرخ تبادلت

 . انجام مي دھیم پس محاسبه زير را. اما ما مي خواھیم دالر بگیريم 
GBP * Exchange rate 

  بنابراين
0.0000556* 1.7975 = 0.0000998 

  0.0001 : که وقتي گرد شود مي شود

الزم است ؟ بايد بگويم که شانس آورده  د و با خود بگويید آيا براي ھر معامله اي اين محاسباتاست االن چشمھايتان گرد شو ممکن
مي  اما دانستن نحوه انجام اين محاسبات به دردتان. کارگزارتان براي شما انجام مي دھد  تمام اين محاسبات را الزم نیست و. ايد 
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 . خورد
 . ام به ظاھر ناچیز به درد مي خورنداين ارق در بخش بعدي نشان مي دھیم که چگونه

 ؟ چیست الت 
  الت يک اندازه میني. دالر است  100،000اندازه استاندارد براي ھر الت برابر  . واحد انجام معامالت در فارکس الت است

  گیري مي شوند ،آموخته ايد تغییرات نرخ ارزھا با پیپ ھا اندازه  ھمانطور که قبال. دالر است  10،000ھم دارد که برابر 
  از اين افزايش ھاي بسیار ، سودھاي بزرگي ببريد براي اينکه بتوانید. که برابر با کوچکترين واحد افزايش قیمت ارز است 

 . معامالتي با حجم زياد بکنید بايد
  ندازه چه مقدارا در اينجا محاسباتي انجام مي دھیم تا نشان دھیم که اين. دالر است  100،000استاندارد  اندازه الت

 . بر روي ارزش پیپ ھا تاثیر مي گذارد
 USD/JPY 119.80 با نرخ تبادل

 ھرپیپ در $8.34 = $100,000 * ( 0.01 / 119.80 )
 . دالر ارزش دارد 8.34) التی 1(دالری  100.000ین به ازای یک معامله /تغییر دالر یعنی ھر پیپ

  1.4555USD/CHF با نرخ تبادل
 در ھر پیپ $6.87 = $100,000 * (0.0001 / 1.4555 )

 . در مورادي که دالر ارز پايه نیست ؛ محاسبات کمي فرق مي کند

  1.1930EUR/USD با نرخ تبادل
( 1.1930 / 0.0001 ) * EUR 100,000 = EUR 8.38 * 1.1930 = $9.99734 در ھر پیپ 10$ گرد شود، مي شود که وقتي 

GBP/USD at an exchange rate or 1.8040  
( 1.8040 / 0.0001 ) * GBP 100,000 = 5.54 * 1.8040 = 9.99416 r پیپ در ھر 10$اگر گرد شود ، مي شود که 

ولي ھر چه باشد مي تواند در ھر زماني که بخواھید . ارزش پیپ داشته باشد  کارگزار شما ممکن رسم خودش را براي محاسبه
 . ه شما بدھداز ارز مورد معامله تان را ب ارزش ھر پیپ

 و سود ھر معامله را چگونه بايد حساب کنم ؟ ضرر

 . نگاھي به نحوه محاسبه سود و ضررتان بیندازيم حاال که ياد گرفتید که چگونه ارزش يک پیپ را محاسبه کنید ، بیايید
 !کی به کیه . بیايید دالر آمريکا بخريم و فرانک سويس بفروشیم

بخريد ، زيرا معامله  1.4530 چرا که در موقع خريد بايد در نرخ تبادل. است  1.4525/1.4530 کنیمنرخ تبادلي که در آن معامله مي 
 . ھستند گران ديگر در اين قیمت حاضر به فروش

 . مي خريد 1.4530 دالري در نرخ تبادل 100،000 پس شما يک الت
 .ببنديد تان رامي رسد و شما تصمیم مي گیريد معامله  1.4550 چند ساعت بعد ، قیمت به

خريد کرده ايد و حال مي خواھید معامله تان را ببنديد ،  از آنجايیکه شما. است  USD/CHF 1.4550/1.4555 نرخ جديد تبادل براي
معامله گران در اين قیمت از شما  چرا که ساير. مي فروشید  1.4550 پس در قیمت. معامله بفروشید  پس اکنون بايد براي بستن

 . مي خرند
 . است پیپ 50 برابر 1.4550و  1.4530 تفاوت بین

 که به ازاي. پیپ سود کرده ايم  در ھر 6.87$=100,000*(0.0001 / 1.4550 ) قبل داشتیم ، ما اکنون با استفاده از فرمولي که از
 . 137.40$ = 20*6.87$ پیپ برابر مي شود با 20

 . يا فروش را در نظر بگیريد د يا از آن خارج مي شويد بايد اسپرد خريدداشته باشید که وقتي وارد يک معامله مي شوي به خاطر

. واقعي آن در بازار مي خريد  قیمت کمتر از قیمت واقعي آن در بازار مي فروشید و آن را به قیمت بیشتر از قیمت شما يک ارز را به
پرد آن را مي پردازيد و ھنگامي که يک ارز را مي فروشید ورود به معامله اس پس در واقع وقتي شما يک ارز را مي خريد در ھمان لحظه

 . خروج از معامله اسپرد آن را مي پردازيد ، در ھنگام
_______________________________________ 

 ؟ چیست اھرم
فکر . است سرمايه گذار کوچکي مثل شما قادر به معامله حجم زيادي از سرمايه  شما ممکن است در شگفت باشید که چگونه يک

چیزي که از شما مي خواھد مبلغ  دالر قرض مي دھد تا با آن به سرمايه گذاري بپردازيد و تنھا 100،000بانک شما به شما  کنید که
بیش از اندازه خوب به نظر مي رسد ، مگر نه ؟ خب ، . اختیار بانک بگذاريد  دالر است که شما بايد به عنوان وجه الضمان در 1،000
 . ھرمي در فارکس ھم به ھمین صورت انجام مي شودا معامله

 . میزان اھرم مورد استفاده تان ھم به کارگزار شما و خود شما بستگي دارد
يا وجه الضمان اولیه  ( account margin ) مي گیرند که به عنوان حساب وجه الضمان معموال کارگزاران يک حداقل حسابي را در نظر

پولي را  کارگزاران ھمچنین میزان. نزد کارگزار باز مي کنید ، آن گاه قادر به معامله ھستید  اين حساب راوقتي شما .نامیده مي شود 
 . که به ازاي ھر الت الزم است را تعیین مي کنند

در حسابتان دالر  5000بنابراين اگر . دالر معامله کنید  100،000دالري که در حسابتان داريد ، مي توانید  1000براي مثال براي ھر 
 . قادر به معامله ھستید دالر 500،000داشته باشید تا 

که به اين معني . است  %1 مثال در مثال باال مارجین کارگزار مورد نظر. مارجین براي ھر کارگزاري متفاوت است  اين وجه الضمان يا
دالر به عنوان يک حساب ذخیره شده در نزدش مي  1000شود ،  دالري که معامله مي 100،000است که اين کارگزار براي ھر 

 . خواھد
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__________________ 
  

  چه معني است ؟ به مارجین کال
از معامالت شما  کارگزار از اندازه مارجین در نظر گرفته شده کمتر باشد ، کارگزار شما تمام يا بخشي ھر زماني که حساب شما در نزد

 . پر نوسان و سريع جلوگیري مي کند ز منفي شدن حساب شما حتي در يک بازار بسیاراين امر ا. را مي بندد 
 1 مثال شماره

 بعد وارد يک معامله يک التي. ) که البته فکر خوبي نیست ( کارگزار حساب باز مي کنید  دالر نزد يک 2000فرض کنید که شما با 
EUR/USD  مارجین قابل استفاده مارجیني است که مي توانید از آن براي باز  . تدالر اس 1000مي شويد که مارجین الزم براي آن

 usable ) استفاده شما دالر شروع کرده ايد ، پس مارجین قابل 2000از آنجايیکه شما با . استفاده کنید  کردن معامالت جديد
margin )  دالر است 1000ارجین قابل استفاده شما شما يک الت معامله باز کرده ايد پس اکنون م اما. دالر است  2000، برابر . 

 . بیشتر شود ، شما کال مارجین مي شويد اگر ضرر شما از مارجین قابل استفاده شما
  2شماره  مثال

 دالر مي 1000و بعد وارد يک معامله يک التي با مارجین مورد نیاز .دالر باز مي کنید  10،000فرض کنیم که شما يک حساب فارکس با 
موقعیت ھاي جديد يا بستن معامالت ضرر  به خاطر داشته باشید که مارجین قابل استفاده پولي است که شما براي باز کردن. شويد 

 . دالر است 9،000 آن دالر و بعد از 10000مارجین قابل استفاده شما  بنابراين قبل از اين معامله. ده الزم داريد 
 . کال مارجین مي شويددالر شود ، شما  9،000اگر ضرر شما بیش از 

را خوب فھمیده  (usable margin) و مارجین قابل استفاده(used margin) مطمئن شويد که تفاوت معني مارجین استفاده شده
 . باشید

اينکه  بیشتر شود يا بايد اين کمبود را تامین کنید يا با ضررھايي که میکنید ، از اندازه مارجین قابل استفاده(equity) اگر حساب شما
ھست  در نتیجه شما ھیچوقت بیش از پولي که در حسابتان. بندد تا از ريسک شما و خودش بکاھد  کارگزار شما معامله شما را مي

 . از دست نمي دھید
 . کنیدمارجین ھا کسب  حسابھا کار کنید ، اطالعات دقیقي از سیاستھاي کارگزارتان در مورد نحوه برخورد با اگر مي خواھید با اينگونه

است مارجین  مثال ممکن. را طلب مي کنند %) 2مثال ( کارگزاران براي آخر ھفته ھا مارجین بیشتري  مثال بھتر است بدانید که بیشتر
 . افزايش پیدا کند% 2باشد و آخر ھفته به % 1در طول ھفته 

. ھمه آن به شخص بستگي دارد . است مارجین باال بسیار خطرناک  موضوع مارجین موضوع حساسي است و عده اي معتقدند که
درک کرده و  دقیقي از سیاستھاي کارگزار خود در رابطه با مارجین داشته باشید و ريسک آن را کامال فقط مھم است که اطالعات

 . پذيرفته باشید
ساده اي بین  نسبت. د خود را به صورت نسبت اھرمي و بعضي ديگر به صورت مارجین درصدي بیان مي کنن بعضي از کارگزاران اھرم

 : اين دو تعريف وجود دارد که عبارت است از
 ( Leverage = 100 / Margin Percent ) 100/ درصد مارجین = اھرم 

 (Margin Percent = 100 / Leverage) 100/اھرم = درصد مارجین 
  200:1يا  100:1مثال . به طور قراردادي به صورت نسبتي نشان داده مي شود  اھرم

__________________ 

  
 سفارش یا ھاي پايه  Order انواع 

 
تمام کارگزاران آنھا را ارائه مي دھند و انواع ديگري ھم وجود دارند که خیلي  وجود دارند که  Orderدر اينجا چندين نوع 

 . نظر مي رسند عجیب به

 (Market order) مارکت اوردر
 1.2140حال حاضر در قیمت  در EUR/USD براي مثال. یمت جاري بازار است خريد يا فروش در ق  Order يک  مارکت اوردر

کلیک مي کنید و پلت فرم  را buy خريد کنید ، کلید خواھید دقیقا در ھمین قیمت اگر شما مي. معامله مي شود
رفته  طال فروشیاگر تا بحال به .خريد را دقیقا در ھمان قیمت انجام مي دھد  معامالتي شما در چشم به ھم زدني اين

  باشید تقریبا
ھزار تومان و شما  200مثال  قیمت سکه چند است و او میگوید به طال فروش میگویید. کاری مشابه را انجام داده اید 

 . شما یک ارز را در مقابل ارزی دیگر میخرید در اینجا به جای سکه. را میخرید  میگویید میخواھم و سکه
  ( Limit order ) لیمیت اوردر

ضرورتا شامل   Orderاين   .، تنظیم مي شود قیمت خاص است که براي خريد يا فروش در يک  Orderلیمیت اوردر ، 
خواھید  است ولي شما مي 1.2050حال حاضر  در EUR/USD تبادل براي مثال ، نرخ. دو متغیر قیمت و مدت زمان است 

  . رسید ، بخريد يا بفروشید 1.2070وقتي به 
 فروش را با کلیک روي کلید خريد يا  Orderبشويد و بعد  1.2070مي توانید پاي کامپیوترتان بنشینید و منتظر ھم  شما
buy يا sell  اين کار را براي شما بکند و خودتان از پشت  1.2070قیمت  اينکه يک لیمیت اوردر تنظیم کنید که در بدھید و يا

معامالتي شما به طور خودکار  رسید پلت فرم 1.2070وقتي قیمت به . رويد کارھايتان ب کامپیوتر برخاسته و سراغ ديگر
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فروش يک جفت ارز  شما ھم قیمت دقیق خريد و يا. شما و دقیقا در ھمان قیمت انجام مي دھد  يا فروش را براي خريد و
  ( GTC or GFD ) . فعال بماند شما  Orderزماني را که مي خواھید  مشخص را تعیین مي کنید و ھم مدت

  ( Stop-loss order) اوردر استاپ الس
اينکه از  الس که به فارسی میتوان آن را حد ضرر نامید یک سفارش برای بستن معامله باز ، براي استاپ  Orderيک 

يک استاپ الس اوردر تا . کند  ضررھاي اضافي در زماني که قیمت برخالف پیش بیني شما حرکت مي کند ، جلوگیري
براي مثال شما . کنسل نکرده ايد ، فعال خواھد بود ) اوردر را  استاپ الس( که معامله شما باز است يا شما آن را زماني 

اوردر  براي اينکه حداکثر ضرر خود را محدود کنید ، يک استاپ الس. بخريد  1.2230را در قیمت  EUR/USD مي خواھید که
به  EUR/USD آب در نیامد و ست که اگر پیش بیني شما درست ازاين بدان معني ا. مي گذاريد  1.2200در قیمت 

ضرر  پیپ 30فروش انجام دھد و معامله شما را با  سقوط کرد ، پلت فرم معامالتي شما به طور خودکار يک 1.2200
 . توانید زياد پشت مانیتورتان باشید بسیار مفید ھستند زمانھايي که شما نمياستاپ الس ھا در . ببندد 

  ھا  Order موارد خاص در

 : زیر را ذکر کنید خود با توجه به کارگزار میتوانید موارد) سفارش(  Orderدر تنظیمات 
GTC = Good til canceled  

شما ھیچ وقت  فارکس کارگزار . د به طور فعال باقي مي ماندنکرده اي تا زمانیکه خود شما آن را کنسل  Order  GTCيک 
  . سفارش با خود شماست بنابراين مسئولیت. آن را براي شما کنسل نمي کند 

GFD = Good for the day  
است  ساعته 24 از آنجايیکه بازار فارکس يک بازار. فعال باقي مي ماند  وز کاريتا آخرين ساعت يک ر  Order  GFDيک 

البته تاکید . بازار آمريکا تعطیل مي شود  عصر به وقت اروپا ست که در آن ساعت 5، اين ساعت معموال ھمان ساعت 
 . چک کنید مي کنم حتما اين ساعت را با کارگزار خود

OCO=Order cancels other   بروکرھا پشتیبانی نمیکنند را ھمهاین  
دو اوردر با قیمت . ترکیبي از دو لیمیت اوردر يا دو استاپ الس اوردر است  OCOيک 

  و مدت زمان
ھنگامي که يکي از اوردرھاي اجرا  . در باال و پايین قیمت جاري قرار داده مي شوند

. مي باشد  1.2040 برابر EUR/USD مثال قیمت. شود ، ديگري کنسل مي شود 
و به امید باالرفتن قیمتھا قرار  مقاومت سطح باالي 1.2095شما يک اوردر خريد در 

اگر قیمت به . قرار مي دھید  1.1985قیمت  ھمچنین اوردر فروش را در. مي دھید 
و اوردر فروش تان به طور خودکار  رسید ، اوردر خريد شما انجام مي شود 1.2095

 . کنسل مي شود
ارگزار خودتان براي جزئیات بیشتر اوردرھا در تماس باشید و ببینید که با ک ھمیشه

 Rolloverموقعیتھايتان براي مدت بیش از يک روز باز بود ، نیازي به پرداخت  آيا اگر
  . نه داريد يا

 : MetaTrader 4  متاتریدر  سفارشھا ی خاص 
sell limit :  فروش) قیمت فعلی زباالتر ا(در صورت رسیدن قیمت به مقداری خاص 

  .انجام می دھد
sell stop : فروش ) پائین تر از قیمت فعلی ) با رسیدن قیمت به مقداری خاص

ترید میکنند از این دستور  حرفه ای ترھا و کسانی که در جھت روند. انجام می شود
  برای فروش استفاده میکنند

buy limit : خرید ) ز قیمت فعلیپائین تر ا( رسیدن قیمت به مقداری خاص  با
  .انجام می دھد

buy stop:  خرید انجام ) باالتر از قیمت فعلی(با رسیدن قیمت به مقداری خاص
حرفه ای ترھا و کسانی که در جھت روند ترید میکنند از این دستور برای  .می دھد

  میکنند خرید استفاده
  خالصه

. ھستند  یشتر تريدرھا کافيبراي ب) مارکت ، لیمیت و استاپ الس ( اوردرھاي پايه 
سیستمي  زياد خیال پردازي نکنید و. مگر اينکه شما يک معامله گر کھنه کار باشید 

آسان  اول به چیزھاي. کنید که تعداد زيادي اوردر بھم پیچیده در بازار دارد نطراحي 
 بچسبید 

دي سعي کنید به طور کامل از سیستم ورو قبل ازاينکه وارد معامله اي شويد ،
Order   مطلع شويد  کارگزارتان 

کارگزارتان راحت نشده ايد ، وارد معامالت    Order تا ھنگامي که کامال با سیستم

Account  
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 . واقعي نشويد
 

 .به اصل حساب افتتاح شده نزد یک بانک یا کارگزار گفته میشود , حساب   
  Anecdotal .د شایعات و شنیده ھایی که در بازار به سرعت گسترش می یاب  
مربوط بھاظھاریه بعد از نشست کمیته ھای تصمیم گیرنده بانکھای مرکزی در , اظھاریه  

 .مورد نرخ بھره ودیگر مسائل مالی 
Announcement  

  Anticipation پیش بینی مربوط به پیش بینی قیمت توسط تحلیل گران 
 Appreciation افزایش نرخ یک ارز در مقابالرز دیگر , ارزش یافتن  
 Assets بھ مجموع دارائیھای نقدی یا غیر نقدی یک شخص یا موسسھ گفتھ میشود, دارائی ھا  
  Auction سھام و یا ملک گفتھ میشود, بھ حراجی یک کاال , حراج  
 Average متوسط, میانگین  
 Balance . ل دارد اشاره بھ باالنس حساب بعد ازبستھ شدن تمامی معامالت فعا, موازنھ تعادل  
 Bankruptcy .موسسات یا شرکتھا دارد , اشاره بھ اعالم ورشکستگی اشخاص , ورشکستگی  
 Bar chart .پایین و فعلی در بازه مشخص زمانی , نوعی از نمودار ھمراه با قیمت باال, نمودار بار   
 Basis . کوچکترین واحد تغییرات نرخ بھره, پوینت پایھ  
  Bear .کاال و سھام دارد , شاره بھ روند نزولی در نمودارھای قیمت ارز ا, خرس  
 Bearish market . بازاری کھ روند کلی آن در یک بازه زمانی نزولی باشد  
  Benchmark .بھ نرخ و ارزش یک واحد از سبد سھام موجود در ھر بازار بورس سھام گفتھ میشود  
یا باالترین قیمت ممکنھ برای فروش ) بازار ساز یا کارگزار ( ام توسط خریدار کاال یا سھ, نرخ خرید یک ارز  

 Bid . یک محصول تجاری توسط معاملھ گر 

 BOE Bank Of England .نام اختصاری برای بانک مرکزی انگلستان  
ھ تایید نھایی شرکتی مستقل در بازار سھام شیکاگو کھ تمامی معامالت انجام شده در این مرکز توسط آنھا ب 

 . رسیده و گارانتی میشود 
Board of Trade 
Clearing Corporation 

 Broker و بازار فارکس ) معاملھ گر ( واسطھ بین مشتری , کارگزار   
 Brokerage Fee کمیسیون دریافتی کارگزار از معاملھ گران در ازای انجام یک سفارش   
 Budget Deficit شورھا اشاره بھ کسری بودجھ برخی ک, بودجھ  
 Bullish Market . اشاره بھ روند افزایشی در نمودار قیمت , گاو نر  
 Buy . کاال و یا سھام , اشاره بھ خرید ارز, خرید  
 Cable .اصطالحی برای پوند انگلستان دربازار فارکس , پوند انگلستان  
 Calendar Economic تصادی مربوط بھ تقویم زمانبندی انتشار شاخصھای اق, تقویم  
 Capacity Utilization میزان درصدی بھره وری از کل ظرفیتھر واحد تولیدی  
 Capita اصل سرمایھ ابتدایی نزد سرمایھ گزار , سرمایھ  
 Cash پول نقد , نقد  
 Central Bankبانک مرکزی 

 OF Biritish Industry کنفدراسیون صنعت بریتانیا  
CBI Confedration 

 Chart کاال یا سھام , نمودار قیمت ارز   
  Charting Tool سرویس نمودارھای قیمت کھ توسط برخی نرم افزار ھای معاملھ ارائھ میشود   
 Client کارگزار و یا ھر مرکز مالی دیگر ,سرویس گیرنده از بانک , مشتری  
 Climate Business جاری ھر کشور اشاره بھ شاخصھای مربوط بھ وضعیت ت, وضعیت اقلیمی  
 Closing Price آخرین قیمت پرداخت شده برای یک ارز کاال یا سھام   
 Commercial تجاری , بازرگانی   
 COM membership اجازه عضویت و معاملھ کاال توسط اشخاص مستقل در بورس شیکاگو  
 Commission Fee ید و فروش کمیسیون دریافتی در ازای انجام سفارش خر, حق العمل   
 Commodity .. ) نقره و, طال, نفت( بھ کاالھای قابل معاملھ در بازارھای جھانی گفتھ میشود , کاال   
 Comparison مقایسھ یک ارز با ارز دیگر  
 Confidence . اشاره بھ شاخص رضایت مصرف کنندگان . رضایت و اطمینان , اعتماد  
 Consensus اشاره بھ پیش بینی اکثریت معاملھ گران در بازار . اجماع اکثریت   
 Consolation . اشاره بھ رفتارھای پس از ضرر در بین معاملھ گران . دلداری, تسلیت   
 Consumer مصرف کننده  
 Continental اشاره بھ تاثیر یک رویداد اقتصادی یا سیاسی در بعد فیزیکی آن , قاره ای , اقلیمی   
 Convention نشست یک شورای ھمکاری ھای اقتصادی یا سیاسی , کنوانسیون   
 Convergence اشاره بھ الگوی کانورژانس در نمودار قیمت . ھم گرایی دو خط بھ یکدیگر, تقارب   
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 Credit Card خرجکرد قبل از پرداخت بوسیلھ کارت ھای مغناطیسی , کارت اعتباری   
 Cross Pairs .نباشد )  USD( میشود کھ شامل دالر امریکا  بھ جفتھای ارزی گفتھ 
 Currency اصطالحی برای پول خارجی , ارز   
 Crude Oil نفت خام   
 Customer مشتری   
  Debit Card کارتھایی کھ تنھا بھ میزان موجودی قابل استفاده میباشند , کارت بدھکاری   
 Decade رنامھ یک شرکت یا موسسھ مالی گفتھ میشود بھ یک دوره ده سالھ در کا, دھھ   
 Decline کاال یا سھام در مقایسھ با قیمتھای قبلی گفتھ میشود , بھ کاھش نرخ یک ارز, کاھش   
 Deflation )مخالف تورم ( کاھش عمومی قیمتھا در مقایسھ با سال گذشتھ   
 Deficit سبت بھ واردات اشاره بھ کسری بودجھ ناشی از کسری صادرات ن, کسری   
کاال یا سھام خریداری شده در تاریخ تعیین شده درآینده در بازار ,اصطالحی است کھ بھ تحویل ارز , تحویل   

Future  اشاره میکند Delivery 

 Demand مربوط بھ اصل عرضھ و تقاضا , تقاضا   
 Deposit عاملھ گر سرمایھ نقدی سپرده شده نزد بانک یا کارگزار توسط م,سپرده   
 Depreciation کاھش نرخ یک ارز در مقابل ارز دیگر , کاھش ارزش   
 Dept موسسات یا دولتھا ,بدھی و تعھدات مالی اشخاص , بدھی   
 Divergence بھ دورشدن دو خط درنمودار قیمت . افتراق , واگرایی   
 Documentary اسناد ارائھ شده موسسات وشرکتھا , مستند  
 Domestic اشاره بھ بازارھای مصرف و تولیدات داخلی ھر کشور , محلی , داخلی   
 Doubt .شک , تردید   
 Draft برات , حوالھ 
 Durable پای , بادوام   
 Durable Goods ..)تلویزیون و , یخچال , اتومبیل ( سال  3کاالھای با عمر بیش از , پایدار , بادوام   
 Earning بردن سود , سود   

 ECB European Central بانک مرکزی اتحادیھ اروپا   
Bank 

 Economical صرفھ جویانھ ,اقتصادی   
 Employee کارفرمایی   
 Employment اشتغال 

 EMS European سیستم مالی و پولی اتحادیھ اروپا 
Monetary System 

 EMU European )منطقھ یورو ( اتحادیھ پولی اروپا  
Monetary Union 

 Energy اشاره بھ بحث نفت و تاثیرات آن بر بازارھای مالی دارد, انرژی  
  Equilibrium Price قیمت در حالتیکھ میزان عرضھ با تقاضا برای یک محصول تجاری برابرگردد  
 Euro )کشور  12( واحد پول اتحادیھ پولی اروپا   
 Evidence گواھی مجمع مرکزی بورس در صورت استعالم اشاره بھ . شھادتنامھ , گواھی   
 Exceed اشاره بھ رکورد جدیدی از قیمت یا تولیذ کاال ... بالغ شدن از, متجاوز شدن   
 Exchange Rate نرخ تبدیل دو ارز نسبت بھ یکدیگر   
 Expectation کاال یا سھام , انتظارات معاملھ گران در مورد نرخ یک ارز , انتظارات   
 Expiration Date گفتھ میشود  Futureبھ تاریخ بھ پایان رسیدن مدت یک قرارداد در بازار   
 Export بھ مجموع صادرات کاال و خدمات گفتھ میشود , صادرات   
  Fall اشاره بھ سقوط قیمت یک ارز نسبت بھ دوره قبلی , سقوط   
  Federal ( Fed ) Reserve خزانھ داری فدرال ایاالت متحده امریکا   
 Financial بخشی از تجارت کھ بھ مدیریت دارایی و سرمایھ میپردازد , مالی , دارایی  
 FloatingExchange Rate نرخ تبادالت ارزی شناور   
 Fluctuation باال و پایین رفتن نرخ در یک بازه زمانی , نوسان   

 FOMC Federal Open متحده امریکا کھ بھ تصمیم گیری در مورد نرخ بھره میپردازند  کمیتھ مرکزی بازار و بانک مرکزی ایاالت  
Market Committee 

 Forecast خارجی  - Foreignکاال یا سھام توسط تحلیل گران , پیش بینی نرخ ارز, پیش بینی   
  Foreign Exchange FX بازار تبادالت خارجی   
 Forward Contract زمان تحویل آن در آینده باشد  بھ قراردادی اطالق میگردد کھ  
 Fund پول سرمایھ گذاری شده در یک حساب جھت معاملھ , سرمایھ   
 Fundamental مکتب تحلیل اخبار و رویدادھا در اقتصاد   
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 Future market بازاری کھ قرارداد ھا در آن بر اساس ماھیت تحویل در آینده انجام میشود   
 Future  Gammaسنجش سرعت تغییرات قیمت در بازار واحد   

 GDP Gross Domestic تولید ناخالص داخلی   
Product 

 Green back اصطالحی برای دالر امریکا در بازار فارکس   
 Gross Profit سود حاصلھ قبل از کسر مالیات یا کمیسیون , سود ناخالص   
 Hedging قفل کردن میزان سود و ضرر   
 High باالترین قیمت ثبت شده در یک بازه زمانی مشخص   
 Hike پرش ھای شدید و ناگھانی قیمت  
 Holder Account )در فارکس یا یک حساب بانکی عادی ( مالک حساب   
 Illiquidity عدم جریان نقدینگی در یک بازار مشخص , رکورد   
 Income موسسھ مالی شرکت یا , مجموع درآمد ھای ھر شخص , درآمد   
 Incur تحمل خسارت توسط شرکتھای بیمھ ,خسارت دیدن   
 Index شاخص   
 Indicator اندیکاتور ,نشانگر   
 Index Indicesمترادف , شاخصھا   
 Industry صنعت   
 Inflation افزایش عمومی قیمت کاالھا و خدمات نسبت بھ سال گذشتھ , تورم   

 MaxPایندیکاتور 

. حاصل تالش بلند مدت گروھی از برنامھ نویسان و کارشناسان تحلیل تکنیکال در بازارھای مالی می باشد  MaxPسیستم 
بر خالف . سیگنالھای این برنامھ بر مبنای روشھای نوین در تحلیل چارتھا و کمک گرفتن از شرایط آماری صادرمی شوند

تنھا زمانی بھ  MaxP,بازار سیگنالی برای خرید یا فروش صادر کرده اند  بسیاری از ایندیکاتورھای رایج کھ درھمھ شرایط
تنھا یک  MaxPدرواقع . کاربر اجازه خرید یا فروش می دھد کھ ھمھ شرایط برای ورود در نقطھ مناسب فراھم شده باشد

. ه ھای زمانی مختلف می باشدایندیکاتور نیست بلکھ یک استراتژی مدون و کامل برای مدیریت ھر چھ دقیقتر معامالت در دور
از دید کاربردی استفاده از این نرم افزار بسیار ساده است و کاربر بھ راحتی و با اطالعات کم تکنیکی و بنیادی قادر بھ استفاده 

, س قابلیت استفاده از سیگنالھای آن در تمام زوج ارزھای بازار فارک MaxPیکی از ویژگیھای منحصر بھ فرد . از آن می باشد
  .شاخص ھا و تمام کاالھایی می باشد کھ قیمت آنھا در بازار کارا و بر مبنای عرضھ و تقاضا تعیین می شود,فلزات گران بھا 

مشاھده می کنید  1ھمانطور کھ در شکل شماره . صادر می شوند H4تا  M1در تایم فریم ھای  MaxPسیگنال ھای ایندیکاتور 
ھمچنین این نقطھ محل تالقی دو خط افقی و . با یک فلش زرد رنگ مشخص شده استنقطھ ای کھ سیگنال صادر شده است 

ھمزمان با صدور سیگنال یک ساپورت یا رزیستنس بھ . عمودی می باشد کھ قیمت و زمان صدور سیگنال را مشخص می کنند
ودار و ھم باالی نمودار ھر سیگنال ھم بر روی نم Stop Loss. برای سیگنال در نظر گرفتھ می شود Stop Lossعنوان 

  . مشخص می شود
اول اینکھ قیمت بھ ). تبدیل می شود No Signalسیگنال خرید یا فروش بھ (در سھ حالت اعتبار سیگنال ھا از بین می رود 

Stop Loss در این شرایط اعتبار سیگنال صادر شده کامآل از بین می رود و عبارت . برسدBuy Signal  یاSell Signal  بھ
در . حالت دوم در شرایطی اتفاق می افتد کھ سیگنالی مخالف سیگنال فعلی صادر شده باشد. تبدیل می شود No Signalبارت ع

حالت سوم برای از بین . این شرایط باید فورآ پوزیشن فعلی بستھ شود و در مورد سیگنال جدید تصمیم معقول و منطقی اتخاذ شود
نکتھ مھم در کاربرد این . اتفاق می افتد کھ زمان نسبتآ زیادی از صدور سیگنال گذشتھ باشدرفتن اعتبار یک سیگنال در شرایطی 

  . سیگنال ھا این است کھ بالفاصلھ با از بین رفتن اعتبار سیگنال ھا می بایست از بازار خارج شویم

 مدیریت ریسک 

د و قبل از اقدام بھ معاملھ میزان ریسک و بدترین معاملھ گران با تجربھ بازار اھمیت مدیریت ریسک را بھ خوبی درک کرده ان
برای بھره مندی از شرایط مناسب و در عین حال کنترل زیان احتمالی توصیھ می کنیم برای . شرایط ممکن را در نظر می گیرند

 . در نظر گرفتھ شود$ 4000الت حداقل  0.1ھر پوزیشن با حجم 

 مدیریت ریسک و سرمایھ در بازار ھای مالی 
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ھمچنان قادر بھ کسب , سیاری از معاملھ گران بازار با وجود تسلط بر مباحث تکنیکی و بنیادی و با داشتن استراتژی کارآمدب
 . اصلی ترین علت شکست این معاملھ گران در صحبت ھای آنان نھفتھ است . سود و حتی حفظ سرمایھ در بلند مدت نمی باشند

معاملھ گران آماتور از دو , می باشد  %100ای ترین معاملھ گران دنیا معموآل کمتر از در شرایطی کھ متوسط سود ساالنھ حرفھ 
در صحبت بسیاری از این معاملھ گران تجربھ چند ماھھ از موفقیت !! صحبت می کنند  یا چند برابر کردن سرمایھ در یک ماه

  .ت دادن تمام سرمایھ نداشتھ اندھای رویایی مرتبآ شنیده می شود با این حال در نھایت سرنوشتی جز از دس
این تجربھ ھر روز و ھر روز برای معاملھ گران تازه کار و حتی بسیاری از کھنھ کاران بازار اتفاق می افتد و در این بین 

وحشتناک ترین اتفاق این است کھ بازندگان بازار علت شکست خود را تنھا یک اشتباه می دانند و با خود عھد می کنند کھ در 
رمایھ گزاری بعدی آن اشتباه را مرتکب نخواھند شد غافل از اینکھ بازار ھر روز درس تازه ای بھ بازیگران خود می س

عدم اجرای دستورات توسط , اشکال فنی کامپیوتر یا اینترنت, انتشار یک خبر غیر منتظره, یک اشتباه در تعیین حد زیان  .دھد
این مشکالت و اشتباھات برای معاملھ . گران غیر حرفھ ای در توجیھ شکست خود دارنددالیلی ھستند کھ معاملھ . . . بروکر و 

در عین حال آنھا ھرگز متحمل زیان سنگین و جبران . بلکھ بھ دفعات, نھ فقط یک بار. گران حرفھ ای و موفق نیز پیش آمده است
تفاوت اصلی معاملھ . ھ سرمایھ گزاری و معاملھ می کنندناپذیر نمی شوند زیرا ھمواره با در نظر گرفتن بدترین اتفاقات اقدام ب

معاملھ گران تازه کار کھ . گران حرفھ ای و آماتور در دیدگاه آنان نسبت بھ بازار و تنظیم ریسک و بازده مورد انتظار می باشد
شوند و برای دسترسی بھ با سرمایھ ای اندک وارد بازار حقیقی می , معموآل تجربیات موفقی در حساب ھای مجازی داشتھ اند

ھمھ , بھ انجام معامالتی با حجم سنگین می پردازند و متاسفانھ با کوچکترین نوسان نامطلوب بازار, بازده زیادی کھ انتظار دارند
در یک برنامھ بلند مدت , این در حالیست کھ معاملھ گر حرفھ ای با مدیریت سرمایھ و ریسک. سرمایھ خود را از دست می دھند

بھ عبارتی می توان گفت کھ مرز موفقیت و شکست در ھر نوع سرمایھ گزاری تسلط بر دانش . اف خود را دنبال می کنداھد
مدیریت سرمایھ بزرگترین ھنر معاملھ گران حرفھ ای برای کسب حداکثر سود با کمترین . مدیریت سرمایھ و ریسک است

درصد ریسک , ص کننده سایز معامالت با توجھ بھ حجم سرمایھدر ساده ترین بیان مدیریت سرمایھ مشخ. ریسک ممکن است
  . قابل قبول و حد زیان می باشد

Lots = Equity * Risk / (Stop Loss * PV(  
PV = Pip Value )ارزش ھر پیپ در ھر الت (  

 A وان مثال معاملھ گربھ عن. یکی از اشتباھات رایج در مبحث مدیریت ریسک تعیین حد زیان با توجھ بھ سایز پوزیشن می باشد
این شخص بناچار می . در نظر می گیرد$ 200الت می کند و حد اکثر زیان احتمالی را  1با سایز   USD/EURد  اقدام بھ خری

بھ عبارتی حد زیان با توجھ بھ سایز پوزیشن تعیین شده است کھ اشتباه . پیپ تنظیم کند 20  را با فاصلھ   Stop Lossبایست 
  . است

سپس . پیپ تشخیص می دھد 50ابتدا بھ بررسی دقیق شرایط بازار می پردازد و حد زیان مناسب را  B  بل معاملھ گر در مقا
  . نباشد$ 200پیپی بیش از  Stop Loss    50سایز مناسب را بگونھ ای تنظیم می کند کھ حد اکثر زیان با 

و میزان ریسک محاسبھ  Stop Lossجم معامالت بر اساس بر اساس شرایط بازار تعیین می شود سپس ح   Stop Lossبنابراین 
  . می شود

اگر میزان . پیپ بدست می آوریم 70با حد زیان  USDCHFموقعیت مناسبی برای خرید , بعد از بررسی شرایط بازار: مثال
کثر باید چند الت در سایز پوزیشن حد ا, سرمایھ از بین نرود% 2دالر باشد برای اینکھ در صورت زیان بیش از  3000سرمایھ 

    نظر گرفتھ شود؟
Lots = Equity * Risk / (Stop Loss  *PV(  

PV =  )8.8) =  ارزش ھر پیپ در ھر الت   
Lots  ) =3000  *2) / (%70  *8.8 = (0.0 9   

از ) درصد 2کمتر از (دالر  55.44پیپی تنھا  70الت در نظر گرفتھ شود در صورت زیان  0.09بنابراین اگر سایز پوزیشن 
  . سرمایھ را از دست داده ایم

قبل از انجام معامالت باید بدانیم در صورت زیان حد . اساسی ترین بحث مدیریت سرمایھ تعیین میزان ریسک در ھر معاملھ است
ر و برای بدست آوردن حداکثر ریسک در ھر معاملھ بھ توصیھ بزرگان بازا. اکثر چند در صد سرمایھ خود را از دست می دھیم

وارد بازار شده و موجودی $ 1000معاملھ گری را در نظر بگیرید کھ با سرمایھ اولیھ . محاسبات ساده ریاضی رجوع می کنیم
از % 25این معاملھ گر برای جبران زیان می بایست بھ میزان . دالر رسیده است 800سرمایھ بھ % 20وی با از دست دادن 

  .نقطھ اول برسددالری کسب سود کند تا بھ  800موجودی 

سود بگیرد % 100دست می دھد برای جبران باید  از سرمایھ خود را از% 50با ھمین استدالل می توان گفت معاملھ گری کھ 
  .در جدول زیر مشخص شده است کھ برای جبران ھر درصدی از زیان چند درصد سود الزم است. کھ کار ساده ای نیست

ریم کھ ھرچھ ریسک سرمایھ گزاری باالتر باشد در صورت زیان احتمال جبران آن کمتر با توجھ بھ جدول مقابل نتیجھ می گی
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  . حساب بسیار دشوار باشد% 30از این رو بنظر می رسد جبران زیانی در حد . خواھد بود
 30یا  25بنابراین ریسک ھر معاملھ باید بگونھ ای تنظیم شود کھ با چندین زیان پشت سرھم حداکثر کاھش سرمایھ بیش از 

اتفاقی دور از انتظار ) با سود ھای اندک در بین آنھا(زیان پی در پی  15در زندگی شغلی یک معاملھ گر حتی . درصد نباشد
 . از موجودی نباشد% 2بنابراین سایز ھر پوزیشن باید بگونھ ای تعیین شود کھ حد اکثر زیان آن بیش از . نیست

 مایھ بررسی پرفورمنس کاری از دید مدیریت سر

بزرگترین  DDیا بھ اختصار    Draw Down .را تشریح می کنیم     Draw Downدر ابتدا الزم است با ذکر یک مثال مفھوم 
بزرگترین  DDبھ زبان ساده تر . تا کمترین کف بعد از آن می باشد)  Equity(فاصلھ بین ماکزیموم نسبی موجودی حساب 

  . می باشد Equityحرکت برگشتی نمودار 
سپس با چندین زیان متوالی موجودی بھ . دالر رسیده باشد 11433دالری بعد از مدتی بھ  10000رض کنید یک حساب ف

  . دالر کاھش پیدا کند 10546

 
میزان واقعی ریسک یک استراتژی و . می باشد% 7.7است کھ برحسب درصد  DDھمان  10546تا  11433فاصلھ بین 

  .سنجیده شود نھ سود یا زیان انتھای دوره DDایست توسط مدیریت سرمایھ مربوط بھ آن می ب
  .است   Reward to Riskیک راه مناسب برای بررسی پرفورمنس یک حساب محاسبھ 

 Reward to Risk نسبت بازده بھDD ھمانطور کھ در شکل باال مالحظھ می کنید موجودی حساب در انتھای دوره . می باشد
این    Reward to Riskبنابراین . یا بازده است   Rewardاین درصد مشخص کننده ). سود% 18(دالر رسیده است  11800بھ 

  :پرفورمنس معادل 
Reward to Risk  =Reward / DD = 18%   /   7.7 % = 2.3   

 بد و 1.5کمتر از  Reward to Risk . بزرگتر بودن این عدد نشان دھنده قوی تر و کم ریسک تر بودن پرفورمنس است. است
Reward to Risk  قابل قبول می باشد 2باالتر از.   

Stop Loss  

. معاملھ گران موفق نسبت بھ معاملھ گران ناموفق در نحوه برخورد آنھا با شرایط نامطلوب بازار است یکی از برتری ھای 
ا از گسترش زیان جلوگیری نھ تنھ, ھنگامی کھ قیمت برخالف جھت پوزیشن ما حرکت می کند اگر بھ موقع از بازار خارج شویم

کرده ایم بلکھ در صورت مناسب بودن شرایط جدید می توان در جھت مناسب اقدام بھ معاملھ کرده و احتماآل زیان پوزیشن قبل 
بسیاری از معاملھ گران تازه کار و کم تجربھ معموآل بصورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک . را جبران کنیم

در شرایطی کھ متوسط سود این . بنابراین ھرگز تمایلی بھ بستن یک پوزیشن با زیان ندارند. وفق تصمیم گیری می کنندمعاملھ م
می . پیپ نیز دیده می شود 200در پرفورمنس کاری آنھا زیان ھای بزرگتر از , پیپ می باشد 20معاملھ گران معموآل کمتر از 

برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی . پوزیشن سود ده را از بین می برد 10ود توان نتیجھ گرفت کھ یک پوزیشن زیان ده س
. مناسب را پیدا کنیم)  Stop Loss(حد زیان, می بایست بعد از فراھم بودن شرایط مناسب برای انجام معاملھ و قبل از اقدام بھ آن

Stop Loss دون ھیچ گونھ شک و تردید و چون و چرا بستھ پوزیشن ب, نقطھ ای است کھ در صورت رسیدن قیمت بھ آن نقطھ
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و بستھ شدن پوزیشن بالفاصلھ روند حرکت بھ نفع معاملھ گر  Stop Lossگاھی ممکن است بعد از رسیدن قیمت بھ . می شود
نده چنین معاملھ گر آماتور از اینکھ برای پوزیشن خود حد زیان تعیین کرده ابراز پشیمانی می کند و احتماآل در آی. تغییر کند

اما معاملھ گر منطقی و با تجربھ بھ بررسی علت و ضعف استراتژی معامالتی خود در تعیین نقطھ ورود و . کاری نخواھد کرد
  .خروج مناسب می پردازد

  خروج از بازار ھنگام رسیدن قیمت بھ حد زیان در واقع یک حرکت مصلحتی برای جلوگیری از گسترش زیان و 
تعیین حد زیان بھ معاملھ گر این اعتماد بھ نفس را می دھد کھ امکان . مجدد در شرایط مناسب می باشد کسب آمادگی برای ورود

لذا بدون ھیچگونھ ترس و تردیدی از تمام شرایط مناسب بازار بھره مند . مقابلھ با ھر اتفاق نا مطلوبی در محیط بازار وجود دارد
و نا آگاه ھمواره با اضطراب و ناراحتی در انتظار برگشت قیمت بھ نفع خود این در حالیست کھ معاملھ گر بی تجربھ .می شود

  . است
یکی از بزرگترین اشتباھات تغییر حد زیان بدون دلیل فنی و منطقی است بدین ترتیب کھ با نزدیک شدن قیمت بھ حد زیان معاملھ 

با وجود اینکھ ممکن است در . رفتن زیان می ماند گر اقدام بھ گسترش یا حذف حد زیان می کند و منتظر کمتر شدن یا از بین
مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود اما در بلند مدت نتیجھ ای جز ازبین رفتن برنامھ و استراتژی 

  . نخواھد داشت  کاری
  حال این سوال مطرح می شود کھ چگونھ حد زیان مناسب را تعیین کنیم؟

بھ عنوان . کھ در صورت رسیدن قیمت بھ آن نقطھ احتمال ادامھ حرکت بیشتر از بازگشت آن باشد حد زیان مناسب نقطھ است
  . مثال در شکل زیر قصد داریم در جھت روند اقدام بھ معاملھ کنیم

 

ر از مشاھده می کنید حد زیان پائین ت 1ھمانطور کھ در شکل . کف کانال صعودی می تواند نقطھ ورود مناسبی برای خرید باشد
احتمال ادامھ حرکت نزولی از شده و  Break Outکانال صعودی , کانال قرار گرفتھ است بطوریکھ اگر قیمت بھ حد زیان برسد

شکل زیر کھ . لذا در مثال فوق حد زیان مناسبی برای پوزیشن خرید در نظر گرفتھ شده است. بیشتر خواھد بود, برگشت قیمت
  . وبی نشان می دھد کھ با برخورد قیمت بھ حد زیان روند نزولی ادامھ پیدا کرده استبخ, می باشد 1ادامھ نوسانات شکل 
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پیپ می  200متحمل زیان حدود , پیپ زیان بستھ شده است اما در صورت عدم تعیین حد زیاد 50پوزیشن مثال فوق با حدود 
    .شدیم

ترین روش ھا در نظر گرفتن ساپورت یا رزیستنس می یکی از کاربردی . روش ھای مختلفی برای تعین حد زیان وجود دارد
. مثآل در پوزیشن فروش ابتدا می بایست رزیستنس کلیدی را در نظر بگیریم و حد زیان را اندکی باالتر از آن قرار دھیم. باشد

شن ھا چند اینکھ حد زیان پوزی. شکستھ شدن رزیستنس کلیدی اخطار بسیار مھمی برای ادامھ حرکت صعودی می باشدزیرا 
طبیعتآ معامالت بلند مدت تر بھ حد زیان بزرگتری نیاز دارند تا با نوسانات . پیپ باید باشد کامآل بھ شرایط پوزیشن وابستھ است

  . کوتاه مدت بازار بستھ نشوند

فتار و تفکرات خود را باید بدانیم کھ ھرگز قادر بھ کنترل نوسانات بازار نخواھیم بود بنابراین برای موفقیت می بایست کنترل ر 
یکی از این اصول پیدا کردن نقطھ مناسب . بدست بگیریم و پیروی از اصول و قواعد بازی را بھ ضمیر ناخودآگاھمان القا کنیم

  . می باشد) متناسب با حد زیان و میزان ریسک( برای قرار دارن حد زیان و سپس محاسبھ سایزمعامالت
معموآل بھ اشتباه پیشنھاد می . ود مسئلھ مھمی است کھ می بایست بدقت مورد توجھ قرار گیردارتباط بین میزان حد زیان و حد س

پوزیشن بزرگتر از یک باشد اما  Reward to Riskشود در معامالتی وارد شویم کھ حد سود از حد زیان بزرگتر باشد تا نسبت 
در , باشد% 1از سرمایھ و حد سود % 2ن ھر پوزیشن مثآل اگر حد زیا. باید احتمال وقوع ھر کدام را نیز درنظر بگیریم

معاملھ رشدی معادل  100باشد با محاسبات آماری بعد از  1بھ  3, شرایطی کھ احتمال وقوع سود نسبت بھ احتمال وقوع زیان
  . سرمایھ خواھیم داشت% 27

بنابراین . ی تواند زیان زیادی ایجاد کنداحتمال برخورد بھ آن کمتر می شود اما در صورت وقوع م Stop Lossبا بزرگتر کردن 
  برای مثبت بودن روند معامالت باید . باید تعادلی بین حد زیان باال و حد زیان پائین پیدا کنیم

  مقدار حد زیان * احتمال برخورد حد زیان > مقدار حد سود * احتمال برخورد حد سود 
  .برقرار باشد

دقت در . احتمال وقوع آن تاثیر فوق العاده ای در پرفورمنس بلند مدت خواھد داشتکوچکتر بودن حد زیان با ثابت نگھداشتن 
  . پیدا کردن نقطھ ورود مناسب بھ کمتر شدن زیان احتمالی کمک می کند

 
ھمانطور کھ مشاھده می کنید حد زیان شکل . میدانیم لذا اقدام بھ خرید خواھیم کرد را در شکل روند حرکت را صعودی: مثال 
بھ عبارتی کم . این در حالیست کھ حد زیان در نقطھ ثابتی قرار دارد. چپ دو برابر حد زیان شکل سمت راست می باشد سمت
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کامآل واضح است کھ قرار دادن . شدن حد زیان نھ بواسطھ تغییر نقطھ خروج بلکھ بواسطھ تغییر نقطھ ورود اتفاق افتاده است
 .لیدی موجب کمتر شدن زیان بدون افزایش احتمال وقوع آن می شودنقطھ ورود در اطراف ساپورت یا رزیستنس ک

 محاسبھ سود یا ضرر
مقدار . زمان واقعی صورت می گیرد ھرمعاملھ بھ صورت لحظھ ای و در  ، سود و ضرر حاصل از انجام در پلت فرم معامالتی

 (از واحد از ارز اصلی است 100.000ن این میزا:( زیر خواھد بود پیپ تغییر در ھر جفت ارزی بھ صورت 1تقریبی ارزش 

واحد  1میزان  می توانند بھ USD/JPY و EUR/USD در یک روز معمول، ارزھایی کھ نقدینگی بازار در آنھا زیاد است مثل
یورو، تغییر یک واحد کامل بر  1.000.000معامالتی  در یک پوزیشن. تغییر نوسان داشتھ باشند) پیپ 100, 0.100(کامل 

 .دالر است 10.000 دالر برابر با -یورو روی زوج
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