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  ٨٧فروردین 

Forex توسعه يافته ترين بازار عصر ما

  

  

اين بازار  .به موسسات جھاني كه ھدف از تشكیل آنھا مبادالت يا معامالت ارزي است اطالق میگردددر واقع Forex بازار

در آن اجرا دستورات خريد فروش سراسري است بدين معني كه يك محل مبادله متمركز يا اتاق پاياپاي مشخصي كه

نقاط دنیا در يك لحظه از طريق تلفن يا كامپیوتر يا فكس بھم وصل مبادله كنندگان اين بازار از تمام. شود وجودندارد 

. پیوسته را بوجود آورده اندھستند و بازاري

 ۵٧وانسته اند افزايش معامله بوده و ھیچ كدام از بازارھاي ديگر نتدر چند سال اخیر ارزھا يكي از محبوبترين موارد براي

بازار كه در بر اساس ممیزي سه ساله بانك مركزي از اين. سال تجربه نمايند٣معامالت را در عرض درصدي در حجم

 تريلیون دالر در سال مذكور ١٫٩به 2001 تريلیون دالر در سال١٫٢ انجام شد حجم معامالت روزانه از ٢٠٠۴سپتامبر

با وجود داليل بسیار براي اين .معامالت در بازار بورس نیويورك ونزدك میباشدابر حجمتقريبا اين حجم بیست بر.رسید 

 .كردبايد به حضور سرمايه گذاران فردي و اشخاص حقیقي كه بصورت آنالين تريد میكنند اشارهافزايش

تاثیرات ارزھا برروي سھام و اوراق قرضه

روي اوراق ي از تريدرھا را به اين امر واقف كرده است كه حركات ارزنوسانات در بازار ارز بسیاردر طول اين چند سال
براي تصمیم گیري علمي تر بايد نوسانات ارز بنابراين تريدرھاي سھام و اوراق قرضه و يا كاال. قرضه و سھام موثر است 

: از اين ارتباط را بررسي میكنیمدر زير چند مثال.مربوطه را دنبال كنند 

:  سودآوري شركتھايورو دالر و
آمريكا بايد به بازار بورس خصوصا سرمايه گذاران عمده روي سھام شركتھاي اروپايي صادر كننده محصول بهتريدرھاي

 ٢٠٠۴- ٢٠٠٣طي سالھاي .توجه كنند نرخ مبادله كه عامل مھمي براي پیش بیني در آمد و سود آوري شركت ھست
سريع نرخ مبادله يورو دالر ناراضي بودند دلیل اصلي اين افزايش در ي از افزايشتولید كنندگان عمده اروپايي بطور وسیع

يابد و به طبع اثر اين باعث شد كه نرخ مبادله يورو دالر افزايش.فزاينده تجاري و كسري بودجه كشود بود آنزمان رشد
رانتر شدن محصوالت اروپايي براي مبادله باعث گمنفي قابل توجھي روي سود آوري شركتھاي اروپايي داشت زيرا نرخ

تغییر يك درصدي نرخ مبادله تقريبا باعث شد كه يك بیلیون يورو از سود 2003در سال. مصرف كننده آمريكايي میشد
كم شود  DUTCH STATE MINE فولكس واگن و ھفت الي دوازده بیلیون يورو از سود آوري گروه شیمیاييآوري شركت

مبادله يورو دالر يك عامل خیلي مھم در پیش بیني ا ھنوز در اروپا وجود دارد به طوري كه نرخمتاسفانه اين واقعیتھ. 
 . صادركنندگان اروپايي استدرآمدھا و سودآوري شركتھا و

: نیكي ژاپن و دالر امريكا
نوسانات آگاه ي از اينژاپني نیاز دارند كه ازرابطه ونوسانات دالر آمريكا و چگونگي متاثر شدن نیكمعامله گران سھام

صندوقھاي تامین سرمايه گذاري آمريكايي اصال  ساله نجات يافته است در طول اين مدت١٠ژاپن اخیرا از ركود . باشند
اقتصاد شروع به رشد كرد اين صندوق ھا براي عقب نماندن از اين حركت ھنگامي كه.به سھام ژاپني توجه نداشتند 

اين بود كه قرض بردند و براي حضور در بازار مقادير قابل توجھي دالر قرض كردند اما مسئلهژاپن ھجوم سودآور به بازار
سیاستھاي پولي انقباظي فدرال رزرو ايجاد آنھا نرخ بھره دالر را دستخوش تغییراتي میكرد و حساسیتھايي رابراي

باالتر باعث افزايش ھزينه تامین مالي دالر نیكي ژاپن بود چراكه نرخ بھره ھزينه افزايش قرض دالر به ضرر رشد.میكرد
تحت تملك دالر بمنظور افزايش جذابیت دارايیھاي FED ھم با كسري حساب جاري بسیار باالممكن بود كهھنوز.میشد

پس ادامه روند افزايشي نرخ .داشته باشدبه افزايش نرخ بھره نیاز) دارايیھايي كه براساس دالر ارزش سنجي میشد(
چون بصورت (از سود آوري صندوقھاي سرمايه گذاري كم میكرد ه شد با كاھش رشد نیكي كه اين حالتبھره ھمرا

حركت دالر در نتیجه) . بودندو از طرفي به حد افراط در بازار ژاپن سرمايه گذاري كرده بودند اعتباري دالر قرض كرده
.آمريكا نقش مھمي را در آينده نیكي بازي میكرد
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GEORGE SOROS
GOERGE SOROSاو مردي است كه بانك انگلستان را .میباشددر ادبیات و در تاريخ اوراق قرضه يكي از مردان مشھور

اما بصورت خالصه ماجرا از اين قرار بود كه در سال . باره صحبت شده استدر فصل دو به تفصیل در اين. بزانو در آورد
مركزي آلمان اقتصاد ثابت و پايدار بدون تورمي كه توسط بانكتصمیم گرفت كه بمنظور مشاركت در  انگلستان١٩٩٠

سیستم پولي )مكانیسم مبادله ارز  ) Exchange Rate Mechanim ERM مديريت میشد به BUNDES BANK موسوم به
معناي چرا كه اقتصاد بدون تورم .سطح پايین مثال يك درصد در سال منظور از بدون تورم يعني تورم در.( اروپا بپیوندد
پولي بوندس يعني انگلستان از سیاستھاي.توافق دو جانبه حركت پوند را كامال به مارك مربوط میكرد اين.)واقعي ندارد

نرخ بھره راافزايش داد تا از اثرات تورمي  آلمان توسط بوندس بانك بطور چشمگیري١٩٩٠در اوايل . بانك متاثر میشد 
باعث شد كه اين كشور نتواند  ERM آنطرف غرور ملي انگلستان و تعھدش بهاز .ناشي از اتحاد دو آلمان جلوگیري كند

سیاه معروف است  كه به چھارشنبه١٩٩٢ سپتامبر ١۶در چھارشنبه .در برابر ساير ارزھا پايین بیاورد ارزش پوند را
 دالر وارد بازار شد و معادل آن معادل ده بیلیونجورج سوروس به اعتبار كل دارايي خود كه يك بیلیون دالر بود با وامي

 ساعت پوند تقريبا٢۴در بازار در عرض . انگلستان را مجبور به كاھش ارزش پوند میكرد اين كار بانك. مبلغ پوند فروخت 
افزايش میدھد تا سفته بازھا را تھییج بانك انگلستان قول داد كه نرخ بھره را. درصد يا معادل پنج ھزار پیپ سقوط كرد5
اوراق قرضه نوساني وحشتناك را تجربه كرد مربوط به افزايش يك درصدييك مورد ديگر كه بازار.  خريد پوند كند به

LONDON INTERBANK OFFERED RATEٍ  اگر معامله گران. ساعته بود٢۴و سپس برگشت به نقطه اول با يك ريتريس
از افزايش سريع قیمتھا دچار شوك ود بیخبر بودند احتماالاوراق قرضه در آنزمان از اتفاقي كه در بازار ارز رخ داده ب

.میشدند

: تغییرات يوان چین و اوراق قرضه
طي چند سال اخیر گمانه . است براي معامله گران اوراق قرضه دولتي آمريكا مطالعه روي بازار ارز بسیار ضروري

غم رشد فزاينده اقتصادي و مازاد تجاري با بسیاري علیر.است زنیھاي بسیاري در مورد افزايش ارزش يوان وجود داشته
مشخصي بمنظور اطمینان از ادامه رشد اقتصادي ، بطور مصنوعي ارزش يوان را در يك محدودهاز كشورھا ، دولت چین
تولید كنندگان چیني با بقیه جھان اين باعث رويارويي ھايي در عرصه بین المللي بین دولت و.ثابت نگه داشته است 

 ۴٠ تا ١۵سیاست تثبیت نرخ ارز، يوان را بطور مصنوعي بین تخمین زده میشود كه.انند آمريكا و ژاپن شده است م
ودالر نگه میداردو ھر زمان كه يوان از اين محدوده خارج میشود دولت چین يوان را فروختهدرصد زير ارزش واقعي خود

شده كه چین دومین مالك بزرگ اوراق اينكار باعث.كا صرف میكند میخرد و اين دالرھا را براي خريد اسناد خزانه آمري
. تقاضا براي دالر نرخ بھره آمريكا را درمرز حساسي نگه داشته است اين.قرضه واسناد خزانه آمريكا در جھان باشد 

امريكا ضهارزي خود تغییراتي داده است اما اين تغییرات باعث دردسر بیشتر براي اوراق قرگرچه چین در سیاست
. تغییرات زيادي میشوديك خبر از اين دست باعث.میباشد يعني يك خريدار عمده از بازار كنار میرود و

بتوانند مديريت ريسك صحیحي داشته باشند میبايست كه تحوالت بنابراين معامله گران بازار اوراق قرضه براي اينكه
  .نمايند تا غافلگیر نشوندبازار ارز را دنبال

  
ايسه بازار ارز با فیوچرز و سھاممق

سرمايه ، مشاوران فاركس تا به اين حد محبوبیت نداشت چرا كه دسترسي به اين بازار به صندوقھاي تامیندر گذشته

يكي از داليل . سرمايه داران بزرگ محدود میشدمعامالت كاال كه سرمايه ھاي بزرگ را مديريت میكردند و شركتھا و

بدين.انتخاب میكردند مقدار ريسك در اين بازار بود كه كامال به دلخواه معامله گر بودن بزرگ ، فاركس رااصلي كه بازيگرا

در . معامله اش انتخاب نمايد يكعدد را بعنوان ضريب اھرمي براي١٠٠معني كه يك تريدر میتوانست از بین يك تا 

نواع و اقسام نسھیالت از قبیل پلت فرمھاي معامالتي ، اسالھاي اخیر بسیاري از شركتھا براي معامله گران جزء خود

متنوع را فراھم آورده اند و در نتیجه محبوبیت و جذابیت فاركس بعنوان يك منبع سرمايهاخبار لحظه اي و نمودارھاي

.گذاري جايگزين ، افزايش يافته است

روش ارز را نیز به معامالت خود اضافه كرده اند و يا فیوچرز و سھام ، خريد و فدر حال حاظر بسیاري از معامله گران بازار

. ايست كه در فاركس وجود داردكال سرمايه خود را به اين بازار انتقال داده اند و دلیل اين امر ويژگیھاي پر جاذبهاينكه

(بودهحد اقل براي خانم كتي كه خیلي پر جاذبه(

: فاركس در برابر سھام
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:ا سھام داراي يكسري خصوصیات كلیدي بشرح ذيل میباشدبمعامالت فاركس در مقايسه

. دنیا است كه روزبروز نقدينگي موجود درآن در حال رشد استفاركس بزرگترين بازار-

.  ساعته٢۴امكان تريد -

(طرفهامكان مبادله دو(میتوان به سود رسید  bear و ھم در بازار bull ھم در بازار-

uptick قانونبدون قوانین دست و پا گیر بازار بورس آمريكا ياامكان فروش كوتاه مدت -

انحراف از قیمت، دستورات را بصورت لحظه اي اجرا وجود پلت فرمھاي معامالتي كه با كمترين خطا و كمترين میزان-

 (طول میكشه requote وقتھا بمدت يكدقیقه و چند تاكه اين لحظه اي ھم بعضي(میكنند 

زياد كه گرچه باعث افزايش ريسك میگردد ولي از آنطرف میزان سوددھي را ھم بااليا ضريب اھرمي Leverage وجود-

.میبرد

:سھامو اما خصوصیات بازار

. از انديكاتورھاي حجمي میتوان استفاده كرد(دارد نقد شوند گي كمتري دارد اما وابستگي كامل به حجم روزانه-

(نداردمزيتي كه در فاركس وجود

(.خوابیديعني شبھا براحتي میتوان(طي ساعات مشخص و محدودي میتوان معامله كرد -

.میگرددوجود حق العمل در معامله كه باعث افزايش ھزينه ھا و كمیسیونھا-

معامالتشان بصورت روزانه است ناخوشايند براي فروش سھام كه براي بسیاري از معامله گران كهuptick وجود قانون-

ھم يعني اينكه  uptick اتفاق بیفتد و سپس سھم مورد نظر را فروخت uptick يعني حتما بايد صبر كرد تا يك.(شدمیبا

بفروشید بلكه شما نمیتونید االن!  دالر ٩ دالر سپس سھم سقوط میكنه و میشه ١٠سھم رو میخريد شما مثال يك

 دالر ٣صعود كنه يعني اگه ھمینطور بره پايین تا ل يك پلهبايد صبر كنید تا حتما سھم مورد نظر از آخرين قیمتش حد اق

. دالر روي اين چھار دالر بفروشید۴اگر شد شما فقط میتونید تماشا كنید و حاال

واقعي براي انجام يك معامله بايد طي گردد بگونه ايست كه باعث افزايش خطا و انحراف از قیمتمراحلي كه-

 (! دالر۵كه قیمت میشه  دالر بخريد اين پروسه خريد آنقدر طول میكشه٣یمت يعني میخواھید روي ق.(میگردد

چقدر جلو میرم میبینم كه اين خانم كتي الين برداشته كتابش رو از روي تاپیك عزيز من ھر behzad_fx جناب: تبصره 

به خط، جاھايي جمه خطپس با اجازه شما از اين پس بجاي تر. سايت سرمايه كپي زده " گام بگام فاركس آموزش"

رو اينجا بگذارم تا ھم براي دوستان كه توضیحات تكراري ھست رو قلم میگیرم و سعي میكنم مطالب فني تر كتاب

موافقید؟. بريم سر اصل مطلبمفید تر باشه و خسته كننده نباشه و ھم زودتر

فاركسشباھت بین تجزيه و تحلیل در بازار سھام و تحلیل اقتصادي در

تحلیل بنیادي اقتصاد كشورھا درست ھمانند تحلیل در عامالت ارز براي معامله گران بنیاد گرا دشوار نیست چرا كهم
تولید "بازار سھام شما نرخ رشد سھم را تحلیل میكنید و در اينجا بوسیله شاخص بعنوان مثال در. سھام میباشد

.میكنیدنرخ رشد اقتصادي كشور را تحلیل  GDP يا" داخليناخالص
تولیدات"در فاركس بجاي آن میتوانید شاخصھاي . به موجودي انبار را تحلیل میكنیددر سھام شما نسبتھاي تولید

.را دنبال كنید" سفارشات كاالھاي بادوام"و " صنعتي
.را" خرده فروشي اصلي"در اينجا آمار مربوط به . فروش را دنبال میكنیددر سھام شما آمار و ارقام
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اوضاع اقتصادي بھتر و ھم به مانند بازار سھام میبايست بر روي ارز كشوري كه در مقايسه با ساير كشورھا ازنجادر اي
 .رشد سريعتري برخوردار است، سرمايه گذاري كنید

يك عرضه و تقاضا براي دو عامل اساسي كه بر میزان. ارز بیانگر تعادل بین عرضه و تقاضا براي آن ارز میباشدقیمت يك
انديكاتورھايي مانند" سالمت اقتصاديقدرت كلي اقتصاد يا"و"نرخ بھره" : ارز تاثیر بسزايي میگذارند عبارتند از

GDP تجاري ، منعكس كننده سالمت اقتصادي میباشند و بنابر اين مسبب تغییرات ، سرمايه گذاري خارجي و تراز
.میزان عرضه و تقاضا براي يك ارز ھستنداساسي در

و معامالت بین" نرخ بھره"بیشماري منتشر میگردد و در اين بین اطالعات مربوط بهدر ھر ماه آمار و اطالعات اقتصادي
.از اھمیت ويژه اي برخوردار ھستندالمللي

ر نرخ بھره داشته باشد ھر خبر مربوط به نرخ بھره میتواند مستقیما روي جھت بازااگر بازار يك ديد نا مطمئن در مورد
ارزھا قدرتمند میشود زيرا بطورمعمول اگر يك كشور نرخ بھره را افزايش دھد ارز مربوطه در برابر ساير. گذار باشدتاثیر

البته از طرف ديگر باال بردن نرخ . به آن كشور منتقل میكنندسرمايه گذاران ، دارايیھاي خود را براي گرفتن سود بیشتر
میكنند و اين ت زيرا بھرحال بعضي از سرمايه گذارھا سرمايه خود را از اين بازار خارجسھام اسبھره خبر بدي براي بازار

در نھايت اتفاق مي افتد دشوار است تشخیص اينكه واقعا كدام حالت. امر مجددا باعث تضعیف ارز مربوطه میگردد
اما معموال يك پیش بیني از آنچه كه ) نھايت تقويت میشود يا تضعیف؟يعني اينكه با افزايش نرخ بھره ارز مربوطه در(

 .بھره اتفاق خواھد افتاد وجود داردپس از تغییر نرخ
: نرخ بھره میگذارند عبارتند ازانديكاتورھايي كه بیشترين تاثیر را بر روي

PPIشاخص بھاي تولید كننده-
CPIشاخص بھاي مصرف كننده-
 GDPتولید ناخالص داخلي-

 !  سپتامبر١٨دقیقا مانند . (پیش از تشكیل جلسه بانكھا براي بازار مشخص شده است بھره حتيمعموال تغییرات نرخ
يادتون ھست كه چقدر بازار دقیق پیش بیني كرد

ھنگامي كه . زماني معین میباشد تراز تجاري نشان دھنده تفاوت خالص بین واردات و صادرات يك كشور در يك دوره
 . كسري را نشان میدھد كه معموال مطلوب نیستت آن بیشتر شود تراز تجاريواردات يك كشور از صادرا

دالر بفروشیم و, يعني براي واردات به آمريكا (ساير ارزھاي ديگر كشورھا فروخته شود براي مثال اگر دالر آمريكا در برابر
بطور . از ارزش دالر خواھد كاست ) ارزخروج(شورجريان دالر به خارج از ك) ارزھاي ديگر را بخريم تا بتوانیم كاال وارد كنیم 

صادرات باشد، دالرھا بسمت اياالت متحده سرازير میشود و ارزش مشابه چنانچه ارقام تجاري نشاندھنده افزايش در
تجاري تراز از نقطه نظر اقتصاد ملي كاھش).تقاضا میشود و تقاضاي ھر كااليي قیمت آنرا باال میبرددالر(دالر باال میرود 

انتظارات بازار باشد آنوقت آغازگر يك اما چنانچه اين كاھش بیشتر از. بصورت طبیعي و ذاتي الزاما چیز بدي نیست 
  . حركت منفي در بازار خواھد شد

  
مقايسه فاركس با بازار فیوچرز

از  درحال حاظر تعداد زيادي.بازار سھام بلكه نسبت به فیوچرز نیز داراي امتیازاتي است بازار فاركس نه تنھا نسبت به
 .خود اضافه كرده اندمعامله گران بازار فیوچرز ، معامالت نقدي بازار ارز را نیز به سبد ھاي معامالتي

:خصوصیات معامالت فیوچرز
 نزديك تر میشويم ، قدرتبازار فبوچرز ما با محدوديت نقدشوندگي روبرو ھستیم و ھر چه به ماه انقضاي قرار داددر-

.نقدشوندگي پايین تر مي آيد
.كمیسیونھا در اين بازار مقادير بااليي دارندحق العمل مبادالت و-
متفاوتي دارند، ما با محدوديت زمان مواجه  close و open ھر كدام ساعاتبسته به جنس مورد معامله و اينكه-

 .ھستیم
.سھام بیشتر است كمتر و در مقايسه با بازاردر بازار فیوچرز نسبت به فاركس Leverage ضريب اھرمي يا-
.بازار فیوچرز گرايش به بازارھاي نزولي طوالني مدت دارد-
در اين بازار معامله . (میگرددمیباشد كه باعث افزايش خطاھا) سكوي سفارش معامالت) Pit ساختار معامالتي فیوچرز-

حاال شما فرض كنید قصد ترك بازار را داريد و میخواھید توي . نند میكگران با اشاره دست يا كالم اقدام به خريد و فروش
بعدش میبینید براتون خريد كردند good bye دوستتون خداحافظي كنید، بھش میگیداون شلوغي از

بازيگران فاركس
مر مانع از قیمت میباشد ، رقابت شديدي بین بازار سازھا وجود دارد و ھمین ااز آنجا كه فاركس يك بازار غیر متمركز

نیويورك ، قیمت سھام كامال در حالیكه در يك بازار متمركز مانند بورس. (انحصاري توسط يك بازار ساز میگرددگذاري
(.انحصاري است

: بازارھاي متمركز
كنترل وجود دارد كه بازار را ) كارگزار مخصوص) يعني يك دالل. اين بازارھا بخاطر طبیعتشان معموال انحصاري ھستند

بنابر. به آن دالل بفروشند و خريداران ھم تنھا میتوانند از آن دالل خريداري كنند میكند چرا كه فروشندگان تنھا میتوانند
را بفروشند ولي در آنطرف حال اگر تعداد زيادي فروشنده در بازار سھم خود. اين بازار در كنترل آن دالل میباشد 
بردن ھزينه معامالت و با جلوگیري از ورود فروشندگان بیشتر  با افزايش اسپرد و باالخريداري وجود نداشته باشد دالل

.كرده و قیمتھا را به نفع خود تغییر میدھدبه بازار، شروع به مداخله

:متمركز و سلسله مراتب تشكیل دھندگان اين نوع بازاربازارھاي غیر
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بازارساز ياه تنھا يك كارگزار اختصاصي داشته باشد متشكل از چندينمتمركز میباشد و بجاي اينكفاركس ، يك بازار غیر
Market Maker در راس آنھا شبكه بین بانكي يا تشكیل دھندگان فاركس داراي سلسله مراتبي ھستند كه. میباشد

میباشد G-7 ھاي عضوبیشترين حجم معامالت ارزي را كه معموال ارز كشورشبكه اينتر بانك ، روزانه. اينتر بانك قرار دارد
الكترونیكي در اين شبكه ، بزرگترين بانكھاي جھان بصورت مستقیم و از طريق بروكرھاي. میدھدبخود اختصاص

يعني بانكھا منحصرا بر اساس .توافقي است -اينتربانك يك سیستم اعتباري. با ھم معامله میكنند Reuters و EBSمانند
تمام بانكھا میتوانند نرخھاي يكديگر را در موقع معامله ببینند و بمنظور معامله در. میكننداعتبار و روابط با يكديگر معامله 

 .نمايدنرخھاي پیشنھادي، ھر بانك میبايست يك رابطه مشخص اعتباري با بانك مقابل برقرار
شخاص حقوقي میبايست تامین اعتباروكلیه اپس از اينتر بانك، بقیه موسسات مانند بازار سازھاي آنالين، صندوقھاي

اين موسسات بعالوه بانكھاي كوچك و شركتھاي سرمايه گذاري، ھیچكدام  .معامالت خود را از طريق بانكھا انجام دھند
بنابر اين مجبور  . بانكي دسترسي ندارند چرا كه از قبل با بانكھاي بزرگ رابطه اعتباري برقرار نكرده اندبه نرخھاي بین

نمايند و بالطبع مشتريان اين بازار سازھا ھم به نوبه  از يك بانك گرفته و تنھا با يك بانك معاملهھستند كه نرخ را فقط
 .نرخھاي رقابتي محروم ھستندخود از امكان داشتن تمامي

 بنامانقالبي. موانع موجود بین اينتر بانك و مشتريان را از بین برده استاما امروزه تكنولوژي مرزھا را درنورديده است و
در واقع دروازه اي امروزه پلت فرم ھاي معامالتي.در ھارا بسوي معامله گران جزء گشوده است"آنالينمعامله"

مطلع ھستید از اين دروازه ، نقدينگي بجاي كه البته ھمونطور كه.( ھستند بسوي نقدينگي موجود در بازار فاركس 
اكنون تريدرھاي معمولي میتوانند در كنار بزرگترين .) رج میشودبیشتر خااينكه به سمت جیب معامله گران وارد شود

درشتھا و بزرگان بود اكنون و با ھمان قیمتھا اقدام به معامله نمايند و بازاري كه روزگاري تحت كنترل دانهبانكھاي دنیا
ل بانكھاي بزرگ سود میتواند از فرصتھا استفاده كرده و مثتبديل به يك زمین بازي شده است كه يك فرد عادي ھم

.نزنیمفقط دوستان بايد خیلي مراقب باشیم تو اين بازي، اشتباھي به خودمون گل).كسب كند

بانك اينتر–ايستگاھھاي معامالتي 
بانكھاي . میباشد) اينتر بانك(شبكه بین بانكي ھمانگونه كه پیشتر گفتیم بیشترين حجم معامالت در فاركس متعلق به

كه متعلق به دوشركت غولReutersD3000و EBSفرم الكترونیكي بنامھاييكديگر از طريق دو پلتپیشرو جھان با 
اين دو كمپاني بر . داده میشوددر ھر دو پلت فرم پیشنھاد قیمت روي زوج ارزھاي اصلي. پیكر میباشند معامله میكنند

ي زوج ارزھا از نظر داشتن بیشترين حجم دارندو رتبه بندسر تصاحب سھم بیشتري از بازار، با ھم رقابت شديدي
:ذيل میباشدمعامالت در ھر پلت فرم به شرح

EBS : 1- EUR/USD 2-USD/JPY 3-EUR/JPY 4-EUR/CHF 5-USD/CHF 
Reuters: 1- GBP/USD 2-EUR/GBP 3-USD/CAD 4-AUD/USD 5-NZD/USD 

معامله نمیشوند یك از پلت فرم ھا بطور مستقیمدر ھیچ) آنھايي كه شامل دالر آمريكا نمیشوند(كراس زوج ارزھاي
 AUD/JPY مشتري از كارگزار مربوطه میخواھدمثال فرض كنید يك. بلكه بر مبناي زوج ارزھاي اصلي محاسبه میگردند

میخرد و نھايتا نرخھا را در ھم ضرب كرده  EBS را از USD/JPY میخرد سپس Reuters را از AUD/USD كارگزار ابتدا. بخرد
  .دارندتركیبي را به مشتري اعالم میبكند و براي ھمین زوج ارزھاي كراس معموال اسپرد باالييو نرخ

  
فصل دوم

وقايع مھم تاريخي در بازار ارز

و جھاني شدن دالر" برتن وودز" توافق نامه
عرصه بین المللي در صاد درگرد ھم آمدند تا بمنظور كنترل اقت" برتن وودز" كشور جھان در ۴۴نمايندگان ١٩۴۴در جوالي 

بعد از جنگ عده زيادي بر اين عقیده بودند كه  .سالھاي پس از جنگ جھاني دوم، يك نظم نوين جھاني را ايجاد كنند
اقتصاد جھاني بود و بنابراين الزم است كه در آينده از اين ناپايداري جلوگیري يكي از علل اصلي وقوع جنگ، ناپايداري

تنظیم  Harry Dexter White و Maynard Keynseامه كه در ابتدا توسط اقتصاددانان مشھوري ھمچوناين توافق ن .شود
اين يك قانون آمريكايي بود كه بمنظور كمك .(در نظر میگرفت اجاره–گرديده بود، بريتانیاي كبیر را بعنوان شريك قانون وام 

(جنگ طرح شده بودبه توسعه بريتانیاي پس از
موارد مھمي كه در اين موافقت نامه وجود داشت .گرديدپس از مباحثات گوناگون تنظیم" برتن وودز"نھايي موافقت نامه 

:عبارت بودند از
 .اقتصاد كشورھانھادھاي بین المللي ذيصالح به منظور ترويج تجارت آزاد و بوجود آوردن ھماھنگي درايجاد-1
تثبیت نرخ مبادله ارزھا-2
(قوي شدن دالر(انتخاب دالر بعنوان يك ارز قابل پس انداز ال و دالر وامكان مبادله ط-3

بین تشكیل سازمانھاي" برتن وودز"حاصل مذاكرات . تنھا مورد اول ھنوز پابرجا مانده استامروزه از سه مورد فوق
:المللي زير بود

IMF صندوق بین المللي پول-
بانك جھاني-
GATTارت آزادنامه عمومي تعرفه و تجتوافق-

صندوق بین المللي " "برتن وودز" بعد از. اقتصاد جھاني بعھده دارنداين نھادھا امروزه نقش مھمي در توسعه و تنظیم
منظور كمك به اين دو سازمان به.ارتباطي تنگاتنگ داشته است " بانك جھاني" يعني" برتن وودز" ديگربا مولود" پول

پس وام كشور ما چي شد ؟ ھمه به ما كه آقا جان. (م به آنھا وام اعطا میكنندتوسعه زيربنايي كشورھا بطور منظ
منظور برقراري شرايط برابر و عادالنه تجاري بین كشور ھاي در ھمچنین به ( .میرسند منظم بودن رو فراموش میكنند



٧

در حال حاظر . شندداشته با GATT صنعتي، اين دو سازمان میبايست ھمكاري نزديكي باحال توسعه و كشورھاي
.میباشداز بین بردن موانع موجود در مسیر تجارت آزاد و حذف تعرفه و گمركي GATT اصليھدف

در اين توافق . داد " اسمیت "را به توافق نامه  پا بر جا بود و در آن سال جاي خود١٩٧١تا سال " برتن وودز"توافق نامه 
مسئله مشكل كسر بودجه اياالت متحده را بیشتر میكرد و ھمین باعث شد كه اين نامه ھم نرخ مبادله ارزھا ثابت بود

.اين توافق نامه خیلي كوتاه باشدتا عمر
جايیكه تنھا عامل براي تعیین ارزش يك ارز عبارت بود از . آزاد سپرده شدسر انجام، تعیین نرخھاي تبديل ارز به بازار

بازار بصورت خود نات شديد ارزھا میشد اما از طرفي باعث میشد تااين امر اگر چه منجر به نوسا". تقاضاعرضه و"
.تنظیم و بدون ھیچ مانعي ارزش واقعي يك ارز را مشخص نمايد

امروزه علیرغم . دالر بودبه اقتصاد جھاني، ايفاي نقش آن در تغییر مفھوم" برتن وودز"بتوان گفت بزرگترين ھديه شايد
رشد روز افزون يورو كه بمثابه يك ارز انقالبي ھمه مرزھا را در ز قويتر میگردد و با وجوداينكه پوند بريتانیا روز به رو

برتن "نقش ھنوز صندوقھاي ذخیره ارزي اكثر كشورھاي جھان را دالر تشكیل میدھد و در اين راستامینوردد، با اينحال
يك ارز مطمئن و دست به نقد، انكار ناپذير عنوانو معرفي دالر ب) امكان مبادله طال و دالر(بواسطه اصل سوم آن " وودز

 .است

 آغاز بازار سرمايه داري آزاد–" برتن وودز" پايان
نیكسون رئیس. كه ارزش يك ارز را نسبت به طال میسنجید، ملغي اعالم گرديد" برتن وودز"  توافق نامه١٩٧١در سال 

بعد توافق نامه اسمیت را معرفي رآزاد اعتقاد نداشتند چند ماهجمھور وقت اياالت متحده و مشاورانش كه چندان به بازا
برتن " تفاوت اين موافقت نامه با. ولیكن از پشتوانه طال برخوردار نبوددر اين توافق نامه ھم نرخ مبادله ارز ثابت بود.كردند
خیلي سريع غیر توافق نامهاين .  درصد شناور باشد٢٫٢۵ درصد تا ١بودكه ارزش دالر میتوانست بجاي در اين" وودز

 دالر در ٢١۵پشتوانه طال، قیمت طال در بازار آزاد به عملي بودن خود را نشان داد چرا كه بدلیل تثبیت نرخ مبادله بدون
اين كسري تجاري آمريكا ھرروز افزايش میافت و از نقطه نظر فاندامنتالي دالر نیاز بهھر اونس افزايش يافت عالوه بر

واردات بیشتر از وقتي كسري تراز تجاري داريم يعني( درصد توافق اسمیت داشت ٢٫٢۵ بیبشتر از كاھش ارزشي
با اين توافق نامه دالر ھر روز بیشتر از  . صادرات است ويكي از راھھاي افزايش صادرات كاھش ارزش ارز مربوطه است

(.بیشتر میگشتروز قبل قوي میشد ودر نتیجه كسري تجاري
" اسمیت" بدون وجود توافق نامه ١٩٧٣ودر مارچ  تعطیل شدند١٩٧٢مسائل بازارھاي تبادل ارز در فوريه بخاطر ھمین 

توسط بازار تعیین میشد و با ھیچ كااليي سنجیده نمیشد و نرخ نوسانات نیز ارزش دالر تماما..مجددا بازگشايي شدند
مقدمه اي یطي پر سرعت انجام میشد و اين امردر اين زمان بود كه نوسانات واقعي در مح.نداشت دامنه مشخصي

خاورمیانه و افزايش چشمگیر قیمت نفت پايان توافق نامه ھا بعالوه برخوردھايي در. شد براي تورم ھاي بیسابقه
از اين اوضاع ھنوز يك دھه . در اقتصادآمريكا شد) بیكاري و تورم تركیبي از(ھمگي باعث بوجود آمدن ركود تورمي 

رونالد ريگان وقت فدرال رزرو، پاول ولكر سیاستھاي اقتصادي جديدي را پايه ريزي نمود و پرزيدنتود كه ريیسنگذشته ب
بازار ھاي ارز بطور وسیعي توسعه پیدا كردند و پس از آن بود كه. اعالم كرد كه دالر بايد به ارزش نرمال خود برگردد

كارگیري روشھاي خصوصي سازي و اقتصاد آزاد در تجارت بین در مجموع ب . توانستند به اھداف جديدي دست يابند
 .بودندبازان به بازارھاي ارز با قدرت نقد شوندگي باال و رشد مداوم از جمله اين اھدافجذب سفته, المللي 

(میالدي٨٠دھه ( كاھش ارزش دالر –توافق نامه پالزا 
اياالت متحده و انگلستان در ھتل پالزاي , ژاپن, فرانسه , مان وزراي اقتصادي و روساي بانكھاي مركزي آل١٩٨۵در سال 

جھان در در آنزمان تورم در كل. يك توافق ديپلماتیك و بھبود كارايي بازار ارز گرد ھم آمدندنیويورك با امید دستیابي به
درحالیكه اياالت متحده و ) پايین بود كه تورم باال بود و رشد اقتصادي٧٠درست برعكس دھه . (سطح بسیارپايیني بود

اين عدم توازن .میكرد ژاپن و آلمان با مازاد عظیم تجاري روبرو بودندكسري تجاري بسیار زياد و افزايشي را تجربه
.میتوانست باعث ايجاد وضع وخیم اقتصادي و فرسايش بازارھاي ارز گرددفاندامنتالي
اين بحرانھاست ٪ عامل٨٠رابر ارزھاي شركاي خارجي تقريبا نتیجه رسیدند كه رشد سريع ارزش دالر در بآنھا به اين

ارزش پايینتر به ثبات اقتصاد جھاني كمك میكرد افزايش دالر به كسري شديد تراز تجاري دامن میزد و در مقابل دالري با.
اياالت متحده بقیه,دركنفرانس ھتل پالزا . واردات و صادرات در كل جھان فراھم میكردو گويي بطور ضمني تعادلي را بین

توافق نامه پالزا بتصويب رسید و  سپتامبر٢٢شركت كنندگان را به دخالت چند جانبه در بازار تشويق كرد و سرانجام در
راستاي بھبود بازار ارزتغییر دھدو در بازار تا جايیكه الزم است براي ھر كشور موافقت كرد كه سیاست اقتصادي خودرا در

نرخ بھره را اياالت متحده موافقت كرد كه روند افزايشي كسر بودجه خود را متوقف كند و.خله كند مداكاھش ارزش دالر
آلمان تعھد داد كه . نرخ بھره خود را افزايش دھند فرانسه ،آلمان، انگلستان و ژاپن تماما موافقت كردند كه. پايین بیاورد

در كل توافق شد كه ھر . اي افزايش ارزش ين موافقت كردايجاد كند و ژاپن نیز بربراي كاھش مالیاتھا اصالحاتي
صادرات ژاپن .دھدفقط به سیاستھاي خود فكر نكند وسیاستھاي كلي نگر و جھان شمول را در دستور كار قراركشوري

ابل در مقابل آمريكا از رشد ق. ساله ژاپن شد10بطور جدي از افزايش ناگھاني ين آسیب میديد و اين توافق باعث ركود
تاثیر مداخالت چند جانبه خیلي زود اثر خود را نشان داد و در .اين توافق بود توجھي برخوردارشد و ثبات قیمتھا نتیجه

اقتصاد آمريكا بیشتر به سمت  . درصد در برابر ين ژاپن افت كرد۵٠ درصد در مقابل مارك آلمان و ۴۶دوسال دالر عرض
اين راه . صنعتي مانند آلمان و ژاپن سعي در واردات میكردند بقیه كشورھايصادرات محوري حركت میكرد در حین اينكه

را حل كرد و خطر توسعه سیاستھاي حمايتگرانه از قبیل ايجاد تعرفه ھاي گمركي را حل كم كم كسري بودجه جاري
بانكھاي مركزي را در جداي از ھمه اين مسائل شايد بعنوان مھمترين نكته بتوان گفت كه توافق پالزا نقش. دادكاھش

توسط عرضه وتقاضا بايد تعیین شود اما سرانجام يك  , نرخھا نبايد ثابت باشند. قانونمند كردن حركت ارزھا ثابت كرد
ايجاد نمايد و اين حق و مسئولیت بانكھاي مركزي بود كه به نیابت از اقتصاد دست نامريي میبايست نقطه تعادل را

. ار مداخله كنندصورت لزوم در بازجھاني در
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انگلستان را بزانو درآوردجرج سورو مردي كه بانك
تا اواسط . پیوست ERM برابر مارك آلمان، به مكانیزم نرخ مبادله ارز اروپا در٢٫٩۵ انگلستان با نرخ تبديل ١٩٩٠در سال 

١٩٩٢ ERM مجبور شد تا نرخ بھره و آلماندر آن ھنگام بانك آلمان بخاطر افزايش تورم ناشي از اتحاد د. موفق عمل كرد
نرخ بھره خود را  ERM جمله انگلستان به تبعیت ازخود را افزايش دھد و ھمین امر سبب میشد تا كشور ھاي ديگر از

نكته كه اقتصاد ضعیف بريتانیا و درصد باالي بیكاري اجازه افزايش نرخ بھره را بهجرج سورو با درك اين. افزايش دھند
يكمیلیارد پوندي خود و گرفتن يك خارج شود، با سرمايهERM ھد داد و باعث خواھد شد تا اين كشور ازانگلستان نخوا

 ١۶در . بازار نمود و سرمايه داران ديگر ھم اين رويه را پیش گرفتندوام ده میلیاردي اقدام به فروش پوند و خريد مارك در
 در صد ٢با بانك انگلستان به منظور تقويت پوند نرخ بھره رابعدھا به چھار شنبه سیاه معروف شد،  كه١٩٩٢سپتامبر 

اما سرمايه گذارھا و در راس آنھا جرج . برساند درصد١۵ در صد رساند و حتي قول داد كه بزودي نرخ را به ١٢افزايش به 
وند نمودند تا سر انجامافزايش نرخ بھره در دراز مدت را ندارد اقدام به فروش بیشتر پسورو كه میدانستند بانك توانايي

آغازي بود بر سقوط پوند و را ترك خواھد كرد و اين ERM  بعداز ظھر ھمانروز اعالم شد كه انگلستان٧در ساعت 
 درصد ٢۵ درصد و در برابر دالر ١۵پوند در برابر مارك تنھا در عرض پنج ھفته بعدي. سودھاي كالن جناب جرج سورو

.كاھش يافت

(١٩٩٨ تا ١٩٩٧(ور ھاي آسیاييبحرانھاي مالي كش
كشورھاي سرمايه گذاران بدلیل توسعه زمین و مستغالت و سھام داخلي و نیز بھبود وضعیت تولید در , ١٩٩٧تا سال 

 مشكل كسري حسابھاي ١٩٩٧سال در اوائل. آسیايي، روز بروز بیشتر جذب سرمايه گذاري در اين منطقه میشدند
اقتصاد منطقه گرديد و پیش در آمدي شد بر شروع بحران در ي پرداخت نشده، گريبانگیرجاري اين كشورھا بھمراه وامھا

مسكن در اين كشورھا كه در نھايت در پي كاھش شديد سرمايه گذاري در اين منطقه وبازار ھاي بورس و ركود بازار
بحرانھا نمونه دقیقي از اين. مداخله ناموفق بانكھاي مركزي، اين اقتصادھاي نوپا ضربات شديدي را متحمل شدند

جھاني ارز و ناتواني بانكھاي مركزي كشورھاي نوپا در وابستگي اقتصادي كشورھا به يكديگر ، تاثیرات آنھا بر بازار
چھار , امروزه با كمك ھاي صندوق بین المللي پول و ابزارھاي پیشرفته اقتصادي  .مديريت نوسانات ارزي میباشد

صادراتي، آسیاي جنوب شرقي الیت بي وقفه اي را دوباره شروع كرده اند و با احیاء بازار ھايكوچك آسیايي فعاژدھاي
, پس از تجربه تلخ از دست دادن ذخاير ارزي در آن بحران . استاكنون جايگاه خود رادر بین اقتصاد ھاي برتر باز يافته

. تر میبینندصورت حمله دوباره سفته بازھا خود را آمادهببرھاي آسیا اينك در

تولد يورو
پس از آن تنظیم .  آغاز بكار كرد١٩٩٩بطور رسمي از اول ژانويه بزرگترين تغییر پولي ثبت شده در جھان يعني يورو

از آنجاكه تسھیالت مسافرتي. قرار گرفت ECBعضو اتحاديه تحت نظر بانك مركزي اروپاسیاستھاي پولي كشورھاي
 .استقبال گستر ده اي قرار گرفتيورو مورد!) مردم چه دغدغه ھايي كه ندارند(بود دغدغه اصلي شھروندان اروپايي 

:مزاياي يورو
نوسانات تبادل ارزكاھش-
كاھش ريسك سرمايه گذاري-
فعالیتھاي ماليكاھش ھزينه معامالت و-
شفافیت بیشتر قیمتھا-
سرمايه گذاران خارجيجذابیت بیشتر يك بازار تك ارزي براي-
 ECB پايداري قیمتھا و كنترل تورم تحت مديريت-

 خالء ٢٠٠٢ تا ١٩٩٩٩سالھاي در خالل. بعنوان يك بانك مركزي نگران ھستند ECB بعضي از كارشناسان از تاثیراتالبته
نسبت به در حال حاظر يورو .مداخله بانك مركزي اروپا گرديد درصدي ارزش يورو و٢۴اعتماد در اتحاديه اروپا باعث كاھش 

وبسیاري از تحلیلگران معتقد ھستند كه روزي يورو جايگزين دالر در سطح جھاني خواھد شددالر گرانتر معامله میشود
. كشور جھت پیوستن به ناحیه يورو اعالم آمادگي كرده اند١٠در حال حاضر  .

:معاھده ماستريخ و پنج معیار براي پیوستن به اتحاديه اروپا
باشد GDP  درصد٣ورھاي عضو نبايد بیشتر از كسري بودجه كش-
باشد GDP  درصد۶٠نبايد بیشتر از ديون و قروض دولت ھا-
 ١٩٩٢ھموني كه بانك انگلیس سال ) ERM پیوستن به اتحاديه، از محدودهنرخ مبادله ارز میبايست از دوسال قبل از-

تجاوز نكند) جرج سورو پولدار شدازش اومد بیرون و
 كشور عضو كه پايین ترين نرخ تورم را دارند ٣نیم درصد میانگین نرخ تورم رم ھیچ كشوري نمیتواند بیشتر از يك ونرخ تو-

باشد
نرخھاي قابل مقايسه در سه نرخ بھره بلند مدت اوراق قرضه دولتي ھیچ كشوري نمیتواند بیشتر از دو درصد میانگین-

  كشور با كمترين تورم باشد
  

فصل سوم

میگردد؟زي باعث حركت بازار در دراز مدتچه چی

تحلیل بنیادي

آنھايي كه از  .روي مسائل اقتصادي، اجتماعي و سیاسي تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا تمركز میكندتحلیل بنیادي بر
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ره، تورم و اقتصادي كالن از قبیل نرخ رشد، نرخ بھتحلیل بنیادي بعنوان ابزار معامله استفاده مینمايند، انديكاتورھاي

ھمچنین در فصل چھارم . دھم فھرستي از مھمترين اخبار اقتصادي ارائه گرديدهدر فصل. بیكاري را بررسي مینمايند

منظور بررسي وضعیت حال و تحلیلگران بنیادي به. بیشترين تاثیر را بر روي دالر آمريكا دارند معرفي شده انداخباري كه

اين مسئله كار و كوشش زياد و تجزيه و تحلیل مفصلي را میطلبد  با ھم تركیب میكنند كهآينده بازار، تمامي اين اخبار را

استفاده میكنند معامله گراني كه از تحلیل بنیادي. ما تنھا با يك اعتقاد و عقیده مواجه نیستیمچرا كه در تحلیل بنیادي

كه حاكي از تغییرات بالقوه اقتصادي، اجتماعي و اييمیبايست بطور دائم اخبار را تعقیب نمايند تا از كوچكترين نشانه ھ

معامله گران بخصوص تريدرھايي كه در تايم روزانه فعالیت میكنند میبايست قبل از تمامي. سیاسي باشند، باخبر شوند

يك جفت بسیار مھمي در حركت براي مثال با اين كه تغییر نرخ بھره عامل. معامله از شرايط اقتصادي آگاه باشندانجام

از قبل اثر خود را گذاشته (كامل در بازار لحاظ گرديده باشد ارز میباشد، ولي اگر اين مسئله قبل از اعالم خبر بطور

.اعالم تغییر نرخ بھره بازار واكنشي كامال عادي داشته باشدچه بسا كه بھنگام) باشد

وجود  ھنگامي صعود میكند كه تقاضا براي آن ارزيك ارز. میباشد" عرضه و تقاضا"حركت قیمتھا بطور كلي عامل اصلي

سفته بازھا و چه بخاطر مبادالت حال چه اين تقاضا از طرف صندوقھاي سرمايه گذاري باشد، چه از طرف(داشته باشد 

.تقاضا بیشتر باشدو ھنگامي كاھش مي يابد كه میزان عرضه از) ارزي باشد

گردش سرمايه، : نیست و به فاكتورھاي مھمي از جملهيك ارز كار ساده ايالبته پیش بیني میزان عرضه و تقاضا براي 

.بازان و نیاز ھاي صندوقھاي تامین سرمايه بستگي داردجريان تراز تجاري، نیازھاي سفته

سرمايه و جريان تجاريگردش

ربوطه را طي يك دوره زماني ھستند كه میزان تقاضا براي ارز مايندو از عوامل تشكیل دھنده تراز پرداختھاي يك كشور

میبايست معادل از نظر تئوري براي اينكه يك ارز در ارزش فعلي خود ثابت بماند تراز پرداختھا. میكنندمعین اندازه گیري

سرمايه از كشور بیشتر از نرخ ورود آن است و تراز پرداختھا وقتي منفي شود بیانگر اين است كه نرخ خروج. صفر باشد

 .مي يابد نظر تئوري ارز مربوطه كاھشبنابراين از

شده و ارزي كه بفروش رفته استاندازه گیري مقدار ارز خريداري: گردش سرمايه 

. فروخته شده را در طول دوره سرمايه گذاري، اندازه گیري مي نمايدگردش سرمايه مقدار خالص ارز خريداري شده يا

داخلي بیشتر از سرمايه گذاران) غیر بومي( گذاري افراد خارجي بیانگر اين است كه سرمايهگردش سرمايه مثبت

.است و گردش سرمايه منفي ھم عكس اين حالت میباشد

جريان فیزيكي

بخش امالك و نیز بخش ساخت و تولید میباشد و براي اينكار جريان فیزيكي شامل سرمايه گذاري مستقیم خارجي در

بازار ج كشورشان را بفروشند و ارز خارجي تھیه نمايند و ھمین باعث ايجاد حركت درتا ارز رايسرمايه گذاران نیاز دارند
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اساسی در میزان سرمايه جريان فیزيکی از اھمیت زيادی برخوردار است چرا که معرف تغییرات. فاركس میگردد

،جريان فیزيکی ھم گذاری ايجاد شده در کشوردر پی افزايش يا کاھش فرصتھای سرمايه. گذاريھای واقعی میباشد

گونه اي كه باعث تشويق سرمايه گذاران خارجي شود منجر به افزايش جريان تغییر قوانین جاري كشور به. تغییر میکند

گذاری وتغییر قوانین مربوط به سرمايه WTO برای مثال در پی ورود چین به سازمان تجارت جھانی .فیزيكي میشود

چین روی آورده اند و برای اينکار نیروی کار ارزان، شرکتھا به سرمايه گذاری درخارجی دراين کشور و ھمچنین بخاطر 

 .فیزيکی میگرددمیبايست ارز چین را بخرند و ھمین باعث رشد جريان

(بھادارجريان سبد سھام و اوراق(جريان مجموعه 

 . با درآمد ثابت میباشدبازار ھایاين فاکتور شامل مجموع سرمايه ھای ورودی و خروجی در بازار سھام و

بازار سھام

ھمگان امکان پذير شده ھمزمان با پیشرفتھای تکنولوژيکی، سرمايه گذاری در بازارھای بین المللی سھام برایامروزه

اختیار ھمه افراد از کشورھای مختلف قرار میدھد و اين رشد سھام در ھر نقطه از جھان فرصتھای ايده آلی را در. است

اين دو باھم رابطه عکس . (يک کشور و بازار سھام آن يک ھمبستگی قوی بوجود بیايدعث گرديده تا بین ارزمسئله با

مجبورند ارز مربوطه را يعنی اگر بازار سھام رشد کند ارز مربوط به آن کشور کاھش می يابد چون سرمايه گذاراندارند

سھام در مقايسه با بازارھای با درآمد ثابت افزايش  بازاردر سالھای اخیر جاذبه) بفروشند تا سھام بخرند و بالعکس

معامالت سرمايه گذاران خارجی بر روی اوراق قرضه دولتی اياالت متحده به معامالت آنھابرای مثال نسبت. يافته است

 ١٩٩٩ تا ١٩٩۴بین سالھای . است رسیده١ به ٢ میالدی به مقدار ٩٠ به يک در اوائل دھه ١٠در بازار سھام، از مقدار 

.در صد بوده است81با دالر آمريکا تقريبا" داو جونز"ھمبستگی شاخص صنعتی 

بنابر اين نتیجه .  درصد افزايش يافتند٣٠" آمريکاشاخص دالر"  درصد و٣٠٠" داو جونز "١٩٩٩ تا ١٩٩١بین سالھای 

مدت و میان مدت میبايست تغییر و تحوالتمنظور پیش بیني جريان سرمايه در کوتاه میگیريم که معامله گران ارز، به

.بازارھای سھام جھانی را دنبال نمايند

ثابتبازارھاي بادرآمد

اين بازارھا بخاطر امنیت ذاتی ای که . مبادالت ارزی دارنداين بازارھا نیز ھمانند بازار سھام رابطه نزديکی با تغییرات نرخ

بازار ران خارجی را به خود جذب میکنند و آنھا ھم برای ورود به ايناقتصادی سرمايه گذادارند در شرايط نا مطمئن

بازارھای با درآمد ثابت، سودھاي كوتاه مدت يک معیار خوب برای جريان سرمايه در. میبايست ارز رايج آن کشور را بخرند

 ساله ١٠سود اوراق قرضه اختالف بین .میباشد) مشاركت كوتاه مدت و بلند مدتاوراق(و دراز مدت اوراق قرضه دولتی 

اختالف به اين اين) اين مثالھا ھمگي در مورد آمريكاست. (و سود اوراق قرضه خارجي نیز قابل توجه استخزانه داري

باالترين عايدی و سود را دارند سرمايه گذاري دلیل است كه سرمايه گذاران بین المللی تمايل دارند بر روي اوراقي كه

باالتر از سود اوراق قرضه خارجي باشد باعث جذب سرمايه به آن قسمت گرديده و در د اوراق خزانهنمايند و چنانچه سو

قبیل اوراق مشاركت دو ھمچنین سرمايه گذاران میتوانند از میزان سودھاي كوتاه مدت از. ارزش دالر باال میرودنتیجه
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 .كاھش يا افزايش ارزش ارز مربوطه در آينده پي ببرندساله دولتي به میزان جريان سرمايه دركوتاه مدت و در نتیجه به

زياد میشوند و میكنم اينجوري باشه كه اين سودھا كه كم و زياد میشوند بالطبع سرمايه گذاران ھم كم ودر واقع فكر)

جناب. ارز مربوطه ھم كم و زياد میشودبنابر اين تقاضا براي ارز مربوطه ھم كم و زياد میشود و در نھايت ارزش

behzad_fx شما ھم يك نگاھي بكن ببین . و اين چیزي ھستش كه متوجه شدم عزيز من اين متن رو چندين بار خوندم

داراي از دوستان متخصص و. اون دنیا مديون خانم كتي و دوستاني كه متن رو میخونند نشیممن اشتباه نكرده باشم و

رو خوشحال كردند و ھم به پر بار شتباھات رو متذكر شوند ھم بندهدكترا و فوق لیسانس اقتصاد ھم اگر لطف كنند و ا

ھاي اوراق قرضه دولتي، يك راه ديگر براي تخمین نوسانات دالر، وضعیت عالوه بر سود (تر شدن سايت كمك نموده اند

سیاستھاي آتي فدرال زبازار فیوچرز میباشد چرا كه قیمتھا در بازار فیوچرز منعكس كننده انتظار بازار اوجوه فدرال در

بازار فیوچرز مربوط به ) Euribor مشابه میتوان از بازار فیوچرزبطور. در رابطه با نرخ بھره میباشد) بانك مركزي آمريكا(رزرو

استفاده جھت پیش بیني سیاستھاي آتي بانك مركزي اروپا در رابطه با نرخ بھره يورو) ناحیه يورونرخھاي بین بانكي

.فاركس بیشتر صحبت خواھیم كردل نھم در رابطه با كاربرد بازارھاي با درآمد ثابت در معامالتدر فص. نمود

صادرات در برابر واردات اندازه گیري–جريان تجاري 

عامل اصلي تعیین ارزش پول يك كشور، شرايط سرمايه گذاري  .جريان تجاري اساس و پايه مبادالت بین المللی است

کشورھای صادر کننده .يک کشور میباشد" تراز تجاری خالص"تجاري در واقع نشاندھندۀ جريان. در آن كشور میباشد

اين کشورھا معموال ارزش پول.آنھايی که صادراتشان از وارداتشان بیشتر است دارای مازاد تجاری خالص ھستنديعنی

تند چرا که متقاضیان بین المللی کاالھای آن ھسرو به افزايش است چرا که خريداران ارز مربوطه بیشتر از فروشندگان

در مورد کشورھای وارد کننده قضیه . ارز کشور صادر کننده را خريداری نمايندصادراتي میبايست براي خريد كاال ابتدا

است چرا که آنھا با کسری تجاری مواجه ھستند و ارزش پول آنھا بطور بالقوه رو به کاھش.عکس میباشدکامال بر

.برای خريداری کاالھای وارداتی ارز خود را بفروشندمجبورند 

دالر آمريکا در چند سال تجاری يک مفھموم خیلی مھم میباشد و يکی از علل اصلی ای که اقتصاد دانھا معتقدندتراز

منفي آمريكاست كه در ھر نوبت ركوردھايآينده با کاھش بیشتری روبرو میگردد ھمین مسئله تراز تجاری

(low)ي را ثبت میكندجديد. 

سھام آن كشور در شدن مطلب فرض كنید كه بعنوان مثال اقتصاد بريتانیا در حال رونق و در نتیجه بازاربراي روشن تر

روبرو شده ايم كه باعث كاھش فرصتھاي سرمايه در ھمین حال در اياالت متحده با يك اقتصاد ضعیف.حال صعود میباشد

اين خواھد بود كه شھر وندان آمريكايي به منظور سود جستن از اقتصاد رو ي اين امرنتیجه طبیع. گذاري گرديده است

سرمايه از اياالت متحده و اين مسئله باعث خروج. بريتانیا دالر ھاي خود را فروخته و پوند را خريداري میكنندبه رشد

موجب كاھش دالر آمريكا و افزايش پوند بريتانیا ارز، اين امر از نقطه نظر نرخ تبديل. ورود سرمايه به بريتانیا خواھد شد

سر كار  ) .صعود میكند GBP / USD بعبارتي ديگر. براي دالر كاھش و براي پوند افزايش مي يابدمیگردد چرا كه تقاضا

 ھمینطور االن دو روزه كه پوند. بره ديگهخانم كتي، خوب عزيزم اين رو از اول میگفتي كه پوند به دالر رو بخريم تموم شه
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.و ما داريم تماشا میكنیمداره میره باال و ھمه سود ھارو جارو كردند

درك كنند كه داده ھاي گراني كه در تايم روزانه كار میكنند براي داشتن يك ديدگاه اقتصادي وسیعتر، میبايستمعامله

. دارندرابطه اي باھماقتصادي مربوط به ھر كشور چگونه در كنار ھم قرار میگیرند و چه

اقتصاديترسیم نمودار اخبار تاثیر گذار: توصیه ھاي معامله گري 

ارزھا عبارت است از جمع آوري اخبار تاثیر گذار اقتصادي و يك توصیه خوب به معامله گران براي پیش بیني تحركات آتي
.آنھاچگونگي واكنش قیمت نسبت به

انديكاتور اقتصادي مربوطه را نسبت به ي، میزان غیر مترقبه بودنھمانطوري كه در شكل مالحظه میكنید نمودار میله ا
سیاه بیانگر رفتار قیمت در زمان پخش خبر میباشد و خط سفید ھم خط. اعداد پیش بیني بر حسب درصد نشان میدھد

.است يعني میزان برگشت قیمت را نشان میدھديك خط رگرسیون ساده
زوج ارز ھاي اصلي رسم نمود و بدينوسیله يك راھنماي تصويري براي دانستن ميك چنین نموداري را میتوان براي تما

است يا نه بدست آورد و رفتار قیمت در راستاي مسائل اقتصادي قرار دارد و از پشتوانه فاندامنتالي برخورداراين كه آيا
.حركات آتي قیمت را پیش بیني كرد

.گرفتcom.dailyfx.wwwاز سايتاين نمودار ھا را میتوان
تاي آنھا بھتر از حد انتظار و اعداد ١٢ خبر اقتصادي آمريكا، ١۵ از ٢٠٠۴ھمانطور كه در شكل مشخص است در نوامبر 

 اين اخبار منتشر شده اند در برابر يورو در ماه دسامبر يعني در ماھي كهپیش بیني بوده اند ولي با اينحال دالر آمريكا
.استكاھش يافته

گذشته، سر نخھاي مفیدي را در اگر چه اين روش خیلي دقیق نیست ولي با اينحال اين تحلیل ساده و نمودارھاي
مالحظه میكنید) ژانويه(را در ماه بعدي  EUR /USD تغییراتدر شكل زير. رابطه با رفتار آتي قیمت به ما میدھند

واگرايي در ماه ژانويه بسرعت خود را اصالح كرده است و اين به ما نشان میدھد كه EUR / USD یبینیدھمانطور كه م
اتفاق افتاد خیلي زود خود را نشان داد و با كه در ماه دسامبر) ھمسو نبودن قیمت با اخبار اقتصادي(فاندامنتالي قیمت 

 پیپ سود ۶٠٠نويه اين زوج ارز را پیش فروش نموده و حدود میتوانستیم در ماه ژاتوجه به اين مسئله در ماه دسامبر
 سال ٣٠در طول مدير مالي افسانه اي كه توانست" مايكل اشتاين ھارت" اين روش تحلیل توسط جناب. كنیمكسب

دوستان ھمین دو سه ھفته پیش يه .(است درصد سود سالیانه كسب نمايد ابداع گرديده٢۴متوالي بطور متوسط 
میخواستم بگم اون سايت رو معرفي كنید به ! سود تضمیني میداد؟ پیپ در ماه١٢٠٠٠ تبلیغ كرده بودند كه سايتي رو

.نخوريم درصد در سال ھست گول اين تبلیغات رو٢۴بھتر بگم وقتي سود افسانه اي فاركس اين آقاي افسانه اي يا

  
  

تحلیل تكنیكي
 گذشته يك ارز به پیش بیني قیمت متمركز میشود و با استفاده از اطالعاتتحلیل تكنیكي بر روي مطالعه حركت

ارز منعكس گرديده تحلیل تكنیكي بر اين اعتقاد استوار است كه تمام اطالعات بازار در قیمت ھر. میپردازدقیمتھاي آتي
تنھا چیزي كه براي معامله گري الزم است ، مطالعه است يا قیمت فعلي در بر گیرنده تمامي اطالعات است و بنابر اين

اساسي ترين . تحلیل تكنیكال فرض بر اين است كه تاريخ تمايل به تكرار خود داردھمچنین در. باشدرفتار قیمت می
".بازار تمايل به ايجاد روند دارد"در تحلیل تكنیكي اين است كه مفھوم

. ر داراي روندبازااساسا دو نوع بازار وجود دارد بازار رنج و. تحلیل تكنیكي تشخیص آغاز يك روند میباشدنكته كلیدي در
. میكند تا بدانند در ھر زمان در كدام بازار قرار دارنددر فصل ھفتم به معرفي قوانیني میپردازيم كه به معامله گران كمك

در كنار ھم استفاده كرد و آغاز حركات تكنیكي از قبیل شكست) تكنیكي و بنیادي(دو روشبنابر اين الزم است كه از ھر
. از روي فاندامنتال پیدا كردخطوط و برگشت روند را

 آنچه را كه اقتصاد دانھا مد نظر قرار میدھند–قیمت پیش بیني
مختلف دانشجويان فاركس كه میخواھند در مورد تحلیل بنیادي مطالب بیشتري بیاموزند مدلھايدر اين بخش براي

.خواھد شديپیش بیني قیمت كه توسط تحلیلگران و بانكھاي بزرگ بكار گرفته میشود بررس
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:ھفت مدل اصلي براي پیش بیني رفتار ارزھا وجود دارد
(BOP) پرداختھاتئوري تراز-
(PPP) برابري قدرت خريد-
برابري نرخ بھره-
مدل پولي-
مدل تفاوت نرخ بھره واقعي-
مدل بازار دارايي ھا-
ارزمدل جايگزيني-

پرداختھاتئوري تراز
خود قرار داشته باشند يعني قادر باشند تا يك تراز حساب ھاي تبديل بايد در سطح تعادلاين تئوري میگويد كه نرخ

كه صادر كشور ھاي داراي كسري تجاري صندوق ذخیره ارزي خود را دائما بكار میگیرند چرا. نمايندجاري پايدار را ايجاد
ارزان تر شدن . آن كشور را بفروشندود پولكنندگان كاال به اين كشور ھا مجبور ھستند براي در يافت دستمزد ھاي خ

كشور در خارج ارزانتر شود و در نتیجه ، میزان صادرات آن كشور پول كشور باعث میشود كه قیمت كاالھاي صادراتي آن
.ارز را وارد صندوق ذخیره ارزي مینمايدافزايش يافته و مجددا

چیست؟تراز پرداختھا
.سرمايهحساب جاري و حساب: سیم میشود حساب تراز پرداختھا به دو بخش تق

مازاد و يا كسري بین . و كاالھاي تولیديحساب جاري تجارت ملموس و قابل رويت را اندازه گیري میكند مانند اتوموبیل
 .نامیده میشود" تراز تجاري"صادرات و واردات 

.اندازه گیري مینمايد قرضهحساب سرمايه، جريان پول را از قبیل سرمايه گذاريھاي روي سھام يا اوراق
.میباشدقابل دسترسيgov.bea.wwwاطالعات تراز پرداختھا در سايت دفتر مطالعات اقتصادي

(انتقال تجارت(جريان تجاري 
ھنگامیكه واردات . مشخصي میباشدبین صادرات و واردات در مدت زمان تراز تجاري يك كشور نشاندھنده تفاوت خالص

باشد تراز باشد تراز تجاري منفي است يا كسري تجاري داريم و ھنگامیكه صادرات از واردات بیشتراز صادرات بیشتر
ما بین كشور ھاست و كانالي است كه از تراز تجاري بیانگر توزيع مجدد ثروت. تجاري مثبت است يا مازاد تجاري داريم

.كشور ديگر تاثیر میگذارداي اقتصادي كالن يك كشور برطريق آن سیاستھ
.اثر منفي بر روي ارزش پول آن كشور میگذاردبطور كلي كسري تجاري براي يك كشور نامطلوب است چرا كه

اياالت متحده حاكي از آن باشد كه میزان واردات از صادرات بیشتر است، در اين حالتبعنوان مثال چنانچه آمار تجاري
ديگر تراز تجاري مثبت باعث از طرف. ر ھاي بیشتري از آمريكا خارج گرديده و بنابر اين ارزش دالر كاھش مي يابددال

.میشود كه دالر در برابر ساير ارزھا تقويت شود
جريان سرمايه

رمايه ھاي كشورھا وجود دارد جريان سرمايه است كه در واقع جريان سعالوه بر جريان تجاري، مسئله ديگري كه بین
اندازه از قبیل پرداختھاي شركتھا، سھام ، اوراق قرضه، حسابھاي بانكي، امالك و كارخانجات راورودي و خروجي كشور

جريان . اقتصادي ساير كشور ھا میباشدجريان سرمايه متاثر از عوامل بسیاري از جمله اوضاع مالي و. گیري میكند
گذاريھاي فیزيكي و يا سرمايه گذاريھاي سھام و بازار ھاي با در آمد  سرمايهسرمايه میتواند به شكلھاي گوناگون مثل

.باشدثابت
 (FDI) سرمايه گذاري مستقیم خارجيبطور كلي در كشور ھاي در حال توسعه جريان سرمايه مايل است كه به طرف

 .مھمتر ھستند FDI ي بانكي واوراق قرضه و سھام از وامھااما در كشورھاي پیشرفته. و وامھاي بانكي كشیده شود
سھامبازار

دارند چرا كه محل اصلي جابجايي ارز در حجم ھاي بازارھاي سھام اثر قابل مالحظه اي بر روي نوسانات نرخ مبادله ارز
ارزھاي كشور ھايي كه بازار سرمايه پیشرفته دارند و داراي جريان سرمايه عظیم اھمیت بازار سھام براي. باال میباشند

سرمايه میزان. خروجي ھستند و سرمايه گذاران خارجي جزء شركاي اصلي ھستند، قابل مالحظه استورودي و
انعكاس دھنده وضعیت شركتھا و گذاري خارجي در بازار سھام بستگي به سالمت عمومي اقتصادي و رشد بازار كه

 گذاران خارجي پولھاي خود را به يك بازار افتد كه سرمايهحركت ارزھا ھنگامي اتفاق مي. بخش خصوصي میباشد دارد
باال میبايست سرمايه خود را به ارز داخلي آن كشور تبديل كنند در نتیجه تقاضا براي آن ارزمشخص وارد كنند بنابر اين

.رفته و سبب تقويت آن ارز میشود
 مجددا سرمايه خود را به پول كشور گردند، در اين حالت سرمايه گذاران خارجيدر حالتیكه بازار ھاي مالي دچار ركود

 .تبديل نموده و باعث كاھش ارز آن كشور میگردندخودشان
(اوراق قرضه(بادرآمد ثابت بازار ھاي

میزان عالقه سرمايه گذاران به بازار . سھام و نتیجه جابجايي سرمايه میباشدتاثیر اين بازارھا بر روي ارزھا، مشابه بازار
اقتصادي عمومي و نرخھاي ستگي به میزان اعتبار و ويژگیھاي شركت ارائه دھنده اوراق، سالمتدرآمد ثابت بھاي با

ھاي با درآمد ثابت باعث تغییر در عرضه و تقاضاي ارزھا ورود و خروج سرمايه خارجي به بازار. بھره كشور مربوطه دارد
.نرخھاي تبديل ارز تاثیر میگذاردگرديده و بنابراين بر روي

"جريان سرمايه" و" جريان تجاري" مبحث خالصه
ھر داد و ستدي كه در سطح . تراز پرداختھا و تعیین آن باشدبراي عالقه مندان به تحلیل بنیادي شايد مھمترين چیز درك

و تراز جريان) حساب جاري(تراز جريان تجاري :باعث باال رفتن دو ورودي تنظیمي میگرددبین المللي انجام میشود
خارجیھا بیشتر از فروش به چنانچه تراز جريان تجاري منفي باشد يعني مقدار خريد كشور از). حساب سرمايه(سرمايه
صادرات از واردات بیشتر ( مقدار فروش از خريد بیشتر است و اگر مثبت باشد) واردات از صادرات بیشتر است(آنھاست

(است
گذاريھاي شامل سرمايه(ورودي به كشور از طرف خارجیھا سرمايه مثبت باشد يعني مقدار سرمايه اگر تراز حساب
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سرمايه منفي باشد يعني میزان چنانچه حساب. از میزان سرمايه خروجي از كشور بیشتر است) فیزيكي و سھام
 .از میزان فروش به سرمايه گذاران خارجي استخريد سھام و سرمايه گذاري فیزيكي توسط آن كشور بیشتر

از نظر تئوري . سرمايه وقتي با يكديگر جمع شوند تراز پرداختھا را تشكیل میدھندريان تجاري و جرياناين دو ورودي، ج
. باشند و مجموعشان صفر باشدمنظور باقي ماندن در وضعیت پايدار اقتصادي اين دو ورودي بايد با ھم موازنه داشتهبه

براي كمتر .ز جريان سرمايه مثبت يا منفي را تجربه میكنندتراولي در عمل كشور ھا تراز جريان تجاري مثبت يا منفي و
.روي نرخھاي تبديل ، كشور میبايست بین آنھا تعادل بر قرار نمايدكردن تاثیر اين دو بر

است و تراز اياالت متحده با يك كسري تجاري عظیم روبروست چرا كه واردات از صادرات خیلي بیشتربعنوان مثال
اين جريان تجاري منفي را میتوان با . آنھاستي میزان خريد كشور از خارجیھا بیشتر از فروش بهتجاري منفي است يعن
در . و سرمايه گذاريھاي فیزيكي و سھام توسط خارجیھا جبران نمود) كشورسرمايه ورودي به(جريان سرمايه مثبت 

به كشور را در عوض جريان سرمايه وروديمتحده در تالش است تا كسري تجاري را به حد اقل رسانده و نتیجه اياالت
.به حد اكثر برساند تا بین آنھا موازنه ايجاد نمايد

دارد در واقع موازنه بسیار با اھمیت میباشد و روي سیاستھاي اقتصادي و سطوح تبديل ارز تاثیرات جديتغییر در اين
اگر مجموع تراز . حركت ارز اثر گذار میباشدتبر روي جھ) مثبت يا منفي(اختالف بین جريان سرمايه و جريان تجاري 

ھر گونه . و در صورتیكه مجموع آنھا مثبت باشد ارز مربوطه افزايش مي يابدسرمايه و تراز تجاري منفي باشد ارز كاھش
د تا با امكان وجود داربنابر اين براي ھر سرمايه گذاري اين. تراز پرداختھا اثر مستقیم روي ارز مربوطه داردتغییري در

.نمايدمشاھده آمار اقتصادي مربوطه بتواند نتیجه حاصله را پیش بیني
براي مثال اگر تحلیلگري مالحظه . شوندآمار و اطالعات مربوط به جريان تجاري و جريان سرمايه میبايست بدقت دنبال

ت نتیجه میگیرد كه تراز عین حال جريان سرمايه كاھش يافته اسكند كه كسري تجاري آمريكا افزايش يافته و در
 .شده و بنابراين میتواند پیش بیني كند كه ارزش دالر كاھش خواھد يافتپرداختھا با كسري مواجه

كاستي ھاي مدل تراز پرداختھا
.نمیگیردخدمات مبادله شده تمركز مي نمايد و جريان سرمايه بین المللي را در نظراين مدل تنھا بر روي كاالھا و

جريان تجاري در بازارھاي ارز میشد و ھمین  میالدي جريان سرمايه بین المللي باعث جلوگیري از رشد٩٠دھه تا اواخر 
.كشورھاي داراي بدھي مانند اياالت متحده میگشتمسئله باعث ايجاد تعادل در حساب جاري

رگي بود در حالیكه ژاپن مازاد اياالت متحده داراي كسري حساب جاري بز٢٠٠١و 2000 ،١٩٩٩بعنوان مثال در سالھاي 
بود، دالر آمريكا در برابر ين اما در ھمان دوران علیرغم اينكه جريان تجاري بر علیه دالر. حساب جاري عظیمي داشت

سرمايه جريان تجاري را موازنه كرد و براي مدتي بر خالف پیش بینيعلت اين امر اين بود كه جريان. ژاپن افزايش يافت
BOP در واقع افزايش جريان سر مايه علت اصلي اين مسئله بود .ويت شددالر تق.

تراز حساب تا حدودي اشتباه باشد چرا كه در اين روش تنھا" تئوري تراز پرداختھا"اين روش به شايد نامگذاري: تبصره 
ه نقش كوچكي را در میالدي، جريان سرماي٩٠البته تا دھه . جاري در نظر گرفته میشود و نه تراز پرداختھاي واقعي

  .اكثر كشورھا بخش عمده اي از تراز پرداختھا را تشكیل میداداقتصاد جھان ايفا میكرد و حساب جاري براي
(PPP) برابري قدرت خريد

نمونه از كاالھاي بین دو تئوري بر اين عقیده استوار است كه نرخھاي تبديل ارز بايد توسط قیمتھاي نسبي يك سبداين

توسط تغییر متضادي در نرخ تبديل ارز آن كشور متعادل ھر گونه تغییر در نرخ تورم يك كشور بايد.  شودكشور تعیین

به كشوري قیمتھا در اثر تورم باال میرود ، نرخ تبديل ارز آن كشور بايد پايین بیايد تابرطبق اين تئوري وقتي در. شود

.برابري نرخ ارزي برگردد

PPP سبد كاالي

) تولید ناخالص داخلي)GDP كاال و خدماتي كه درنمونه اي است از كل PPP خدمات قیمت گذاري شده برايسبد كاال و 

. مصرفي و خدمات، خدمات دولتي، ماشین آالت و پروژه ھاي عمراني میباشددر نظر گرفته میشود و شامل كاالھاي

گاز، لوازم اجاره خانه، قبوض آب و برق وبطور واضحتر شامل غذا، نوشیدني، تنباكو، پوشاك، كفش، اقالم مصرفي

سوخت، خدمات حمل و نقل، وسايل پزشكي و خدمات در ماني، اسباب و اثاثیه منزل، لوازم خانگي، ماشین شخصي،

خدمات آموزشي، كاالھا و خدمات بھداشت شخصي و تفريحي، خدمات تفريحي فرھنگي، خدمات مخابراتي و تلفن،

.نگھداري میباشدعمیر وامور خانه داري و خدمات ت

(مكدونالدساندويچ) Big Macشاخص

و عبارت است از نرخ تبديل ارزي كه بواسطه آن، میباشد Big Mac شاخص اقتصادي PPP يكي از معروفترين مثالھا براي
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 از ارزش واقعي آنبراي دانستن اينكه نرخ يك ارز باالتر يا پايین تر. ثابت میماندقیمت ھمبرگر در آمريكا و كشورھاي ديگر

نرخ تبديل ارز بین دالر آمريكا و 2002براي مثال در آوريل. ارز میباشد، نرخ تبديل واقعي را با اين شاخص مقايسه میكنند

 . دالر آمريكا بود٢٫١٢ دالر كانادا يا بعبارتي ٣٫٣٣ دالر و در كانادا ٢٫۴٩آمريكا قیمت ھمبرگر مك دونالد در.  بود١٫۵٧كانادا 

 درصد بیشتر از ارزش ١۵نرخ واقعي  باشد و در نتیجه١٫٣۴ اين فرضیه نرخ تبديل بین دالر آمريكا و دالر كانادا بايد طبق

 االن خوبه يا باز ھم از ارزش واقعي دالر بیشتره٠٫٩٣٢۵نرخ آمد روي كتي جان االن با اجازه ات. (واقعي دالر آمريكا بود

OECD شاخص

.معرفي گرديده است (OECD)"توسعه اقتصاديسازمان ھمكاري و"د كه توسط شاخص رسمي تري وجود دار

آخرين اطالعات در. را بعھده دارند PPP بطور مشترك مسئولیت محاسبه (Eurostat)"اروپااداره آمار"اين سازمان با كمك 

قابلorg.oecd.wwwآنھاست در سايتمورد اينكه نرخ تبديل ارزھا در برابر دالر آمريكا باالتر يا پايین تر از ارزش واقعي

ھر . میدھدجدولي را منتشر میكند كه سطح قیمتھا را در كشورھاي بزرگ صنعتي نشان OECD.دسترسي است

ه اي از كاالھاي مصرفي و مجموع(نمونه ستون بیانگر تعداد واحد پول مورد نیاز در ھر كشور براي خريد يك سبد كاالي

بر اين اساس ھر ھفته .  واحد پول آن كشور است١٠٠كاالي نمونه، در مورد ھر كشور بھاي سبد. میباشد) خدمات

محاسبه ھمچنین دوبار در سال مقادير. ھر ارز را با نرخ تبديل واقعي آن مقايسه میكند PPP كهنموداري ترسیم میگردد

 سطح قیمتي ٢٠٠٢در سپتامبر OECD طبق اطاالعات. كه اين مقادير قطعي و ثابت نیستندتجديد میگردد چرا  PPP شده

 بود ١٫٢٢نرخ بھره دالر آمريكا به دالر كانادا مطابق اين روش بايد  بود و در نتیجه١٢٢در اياالت متحده نسبت به كانادا 

میشد كه با بیشتر از ارزش واقعي خود معامله درصد ٢۵ بود يعني باز ھم دالر آمريكا ١٫۵٨آنزمان ولي نرخ واقعي در

.زياد تفاوت ندارد Big Mac شاخص

خودش باالتر از ارزش واقعي OECD طبق گفته USD/CADكنید اگه كسي براين مبنا كه در آنزمانمیگم دوستان حساب)

جناب! ي باشه ھاروش خوبھست و بالطبع در آينده میاد پايین پوزيشن میگرفت چه سودي میكرد؟ به نظر میاد

behzad_fx دستت درد نكنه من میرم به سايت OECD ببینم چه چیزي عايد میشهيه سر بزنم)

PPP كاستي ھاي استفاده از

در  PPP واقعیتھاي اقتصادي نھفته در) حیف شد.(كرداز اين روش تنھا میتوان براي تحلیل بنیادي در دراز مدت استفاده

.  سال بطول بیانجامد١٠ تا ۵اگر چه اين امر ممكن است براي نمونه . خواھند نمودھم ترازنھايت قدرت خريد ارزھا را 

تعرفه و مالیات، آن است كه فرض میكند كاالھا براحتي و بدون در نظر گرفتن عواملي نظیر PPP ضعف اصلينقطه

 ھاي جديدي را وضع میكند، قیمت وارداتي تعرفهبراي مثال ھنگامیكه اياالت متحده براي كاالھاي. معامله میشوند

 .مربوط به آمريكا وارد نمیشود PPP افزايش قیمت در جدولكاالھاي تولید داخل باال میرود اما اين

سرمايه، عوامل ديگري نظیر تورم، تفاوتھاي نرخ بھره، اخبار و گزارشھاي اقتصادي، بازار ھايبه PPP ھنگام ارزيابي
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چندين تئوري ايست كه معامله گران تنھا يكي از PPP در حقیقت. یز بايد توجه كردجريان تجاري و مسائل سیاسي ن

براي تخمین نرخھاي بھره بايد از آن استفاده نمايند

برابري نرخ بھره
نرخ(دو ارز مختلف داراي نرخھاي بھره متفاوت باشند اين اختالف، در نرخ سلف ارز اين تئوري بیان میكند كه چنانچه

بدن ريسك خريد و فروش ھمزمان يابگونه اي تاثیر میگذارد كه از معامالت)  فروش يا نرخ مبادله ارز در آيندهتبديل پیش
arbitrage جلوگیري نمايد.

دالر آمريكا  درصد باشد در آنصورت١ درصد و نرخ بھره ژاپن ٣تئوري اگر نرخ بھره اياالت متحده براي مثال طبق اين
اين حرفھا مال كتي جان احیانا) .جلوگیري بعمل آيد درصد كاھش بیابد تا از معامالت آربیتراژ٢پن میبايست در برابر ين ژا

(قرن نوزدھم نیستند؟
امروزه ارزھاي با نرخ. ضعیفي از خود نشان داده و كارايي خود را از دست داده استاين تئوري در سالھاي اخیر نمايش
نرخھاي تبديل را باال میبرند كھاي مركزي بخاطر متعادل كردن سرعت رشد اقتصاديبھره باالتر، صعود میكنند چرا كه بان

.و كاري به معامالت آربیتراژ ندارند

مدل پولي
مطابق اين مدل، ارزش پول . گذاريھاي پولي كشورھا تعیین میگرددنرخھاي تبديل ارز توسط سیاست: مدل پولي میگويد

دار تبعیت میكنند در طول زمان افزايش میابد و كشور ھايي كه سیاستھايسیاست پولي پايكشور ھايي كه از يك
.شدپولي نابھنجار و يا بشدت انبساطي دارند با كاھش ارزش پولي مواجه خواھند

از مدل پولي چگونه میتوان استفاده كرد؟
:اين تئوري چندين عامل بر روي نرخھاي تبديل ارز تاثیر میگذارندمطابق

كشورعرضه پول-1
سطوح مورد انتظار عرضه پول در آينده-2
كشورنرخ رشد عرضه پول-3

بعنوان . نرخھاي تبديل ارز گردد میباشداينھا عواملي كلیدي براي درك روند سیاستگذاري كه ممكن است باعث تغییر در
االنه اجازه نمیداد تا ژاپن از نرخ بھره نزديك صفر بود و كسري بودجه س .مثال اقتصاد ژاپن بیش از يك دھه در ركود بود

بانك . پول بیشترچاپ: مقامات ژاپني براي احیاء اقتصاد كشور تنھا يك وسیله در اختیار داشتند. گردداين ركود خارج
میدھد و اين امر منجر به ايجاد تورم و تغییر نرخ مركزي ژاپن با خريداري سھام و اوراق قرضه، عرضه پول ملي را افزايش

: بنابر اين داريم. رز میگرددتبديل ا
(كاھش ارزش ين(تبديلتغییر در نرخ ←) ايجاد تورم(تغییر در سطح قیمت  ←) چاپ ين(تغییر در عرضه پول

. سیاستھاي پولي بیش از حد انبساطي ھستند دارددر واقع مدل پولي بیشترين موفقیت را در كشورھايي كه داراي
یتواند از ارز خود در برابر ريزشھاي تند و تیز محافظت نمايد اخذ سیاستھاي پوليميكي از معدود راھھايي كه يك كشور

مقامات . باز ھا قرار گرفتبراي مثال بھنگام شروع بحران پولي آسیا، دالر ھنگ كنگ مورد حمله سفته. انقباظي است
اين .  برابر دالر آمريكا ثابت نگه دارندبتوانند دالر ھنگ كنگ را در درصد افزايش دادند تا٣٠٠ھنگ كنگي نرخ بھره را تا 

وجود داشت و اما يك خطر. واقع شد و سفته بازھا با اين نرخ بھره سر به فلك كشیده عقب نشیني كردندتاكتیك موثر
.كردآنھم خطر ركود اقتصادي بود ولي در نھايت مدل پولي موفق عمل

كاستي ھاي مدل پولي
گرفته در نظر" جريان سرمايه"و " جريان تجاري"تنھايي كاربرد ندارد چرا كه در اين روش به از نظر اقتصاد دانھا اين روش

نسبت به آمريكا و اروپا باالتر بود ولي با  نرخ بھره، نرخ رشد و نرخ تورم در بريتانیا٢٠٠٢براي مثال در سال . نمیشود
بخاطر سیستم ارز شناور آزاد، مدل پولي با چالش روبرو در حقیقت . افزايش يافتاينحال پوند در برابر دالر آمريكا و يورو

میبايست ارز مربوطه با از نقطه نظر مدل پولي، باال رفتن نرخ بھره نشاندھنده رشد تورم است و در نتیجه. بودشده
مد و ھمچنین كه در نتیجه باال رفتن نرخ بھره بوجود مي آرا" جريان سرمايه"اما اين مدل تغییرات در . كاھش مواجه گردد

.پويا را كه باعث افزايش ارزش ارز میگرديد، ناديده میگرفترشد بازار سھام در يك اقتصاد
مسیري كه نرخ از ابزارھاي مفید فاندامنتال میباشد كه میتواند بھمراه مدلھاي ديگر براي تعیینبھر حال مدل پولي يكي

  .تبديل ارز طي میكند بكار گرفته شود
ھره واقعيمدل تفاوت نرخ ب

بھره ارزش پول كشورھايي كه نرخ. نوسانات نرخھاي تبديل ارز را سطوح نرخ بھره تعیین میكننداين تئوري میگويد كه
.يابدبااليي دارند افزايش و ارزش پول كشورھايي كه نرخ بھره پايیني دارند كاھش مي

اصول مدل
ذاران جذب آن كشور گرديده و ارز آن كشور را میخرند چرا كهباال میبرد سرمايه گھنگامیكه يك كشور نرخ بھره اش را

.سرمايه گذاري در كشوري با نرخ بھره باالتر، سود بیشتري را عايد میكند
سالھاي اخیر رسیده  كه تفاوت نرخ بھره كشورھا به بیشترين مقدار خود در٢٠٠٣مالحظه میكنید كه كه در سال ذيال

بیشترين نرخ بھره را داشته و متعاقبا بیشترين بازدھي دالر استرالیا. شكل بوده استبود، كاربرد اين تئوري به چه 
در اين مورد مدل درست عمل كرده است چرا كه سرمايه گذاران به سمت. آمريكا داشته استسرمايه را در برابر دالر
به آمريكا داشته افتاده است و در آن ري نسبتھمین اتفاق در مورد دالر نیوزلند كه نرخ بھره باالت. دالر استرالیا رفته اند

ولیكن مدل در برابر بازدھي يورو، پوند و . بازدھي سرمايه داشته است درصد٢٧سال دالر نیوزلند در مقابل دالر آمريكا 
بااليي بھره  درصد بازدھي سرمايه داشته در حالیكه نرخ٢٠يورو . آمريكا پاسخ قانع كننده اي ندارد ين در برابر دالر
 درصد بازدھي سرمايه ١٢در برابر دالر آمريكا ين ژاپن با اينكه نرخ بھره پايین تري داشته ولي با اينحال. نداشته است
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 درصد بازدھي ١١بھره نسبتا بااليي داشته است اما در برابر دالر آمريكا تنھا داشته است و پوند انگلیس با اينكه نرخ
.داشته استسرمايه

نرخ تبديل ارز به تغییرات نرخ بھره عبارت چنین تاكید میكند كه يكي از عوامل كلیدي براي تشخیص واكنشاين مدل ھم
 سال ادامه خواھد داشت ۵يعني چنانچه انتظار برود كه افزايش نرخ بھره براي  .است از میزان تداوم تغییرات نرخ بھره

نرخ بھره فقط يكسال بطول بت به زمانیكه انتظار میرود افزايشتاثیر بیشتري بر روي نرخ تبديل ارز میگذارد نساين امر
.بیانجامد

بھرهكاستي ھاي مدل نرخ
ارزش پول يك كشور وجود دارد يا نه، بین اقتصاددانان در مورد اينكه آيا يك ارتباط قوي و مشخص بین تغییرات نرخ بھره و

تراز حساب "را در نظر میگیرد و " جريان سرمايه"كه فقط اصلي اين مدل اين است ضعف. جھان اختالف نظر وجود دارد
عوامل ديگري نظیر پايداري در مقايسه با" جريان سرمايه"در واقع اين مدل تاكید بیشتري روي . را در نظر نمیگیرد "جاري

اين مدل ناديده انگاشته شدن ھمه اين عوامل با اينحال اما علي رغم. سیاسي، تورم، رشد اقتصادي و غیره دارد
بطور يك سرمايه گذار : پايه يك نتیجه گیري كامال منطقي قرار دارد و آن اين است كهبسیار مفید میباشد چرا كه بر

  .طبیعي به سمت جايي كه سود باالتري دارد جذب میشود
مدل بازار دارايي
ضه باعث افزايش تقاضا براي ارز آندر بازارھاي مالي يك كشور مانند سھام و اوراق قرجريان پول: اين تئوري میگويد 

روي سھام و اوراق قرضه، طرفداران اين تئوري به اين نكته اشاره دارند كه سرمايه گذاري. كشور میگرددو بالعكس
اين تئوري در اصل در نقطه مقابل تئوري تراز . میگرددباعث كاھش میزان پولھاي مبادله شده در اثر صادرات و واردات

 .را در نظر میگیرد" حساب سرمايه"فاكتور " حساب جاري"  دارد چرا كه بجايپرداختھا قرار

تئوري دالر محورييك
گسترش كسري حساب جاري اياالت متحده و با توجه به  بسیاري از كارشناسان معتقد بودند كه بخاطر١٩٩٩در سال 

عامله میشدند، دالر در برابر يورو سقوط باالتر از ارزش خودشان م" استريتوال"اين مسئله كه قیمتھاي سھام در 
ھاي خود از بازار استداللشان ھم اين بود كه سرمايه گذاران غیر آمريكايي شروع به بیرون كشیدن سرمايه .خواھد كرد

بازار ھاي پر رونق تر میبرند و اين مسئله باعث بورس و اوراق بھادار اياالت متحده نموده و پولھاي خود را به سمت
 میالدي كه حساب جاري اياالت متحده به مقدار بااليي رسید و به ركورد٨٠اوائل دھه از. يش فشار روي دالر میگرددافزا

.دست يافت به بعد، ھمواره اين نگرانیھا وجود داشته است GDP درصد3.5
روش بازار دارايي داده  را بهاخیر، روش تراز پرداختھا كه قبال براي ارزيابي رفتار دالر بكار میرفت جاي خوددر دو دھه

برابر ين سقوط كرد و در ھمان زمان سرمايه گذاران  پیپ در١٠٠٠ دالر بیش از ٢٠٠٢در ماھھاي مي و ژوئن . است
سپس با. را به ستوه آورده بود از بازار سھام اياالت متحده گريختند" وال استريت" سھام، بخاطر وضعیت آشفته اي كه

 پیپ در برابر ين صعود ۵٠٠متعاقبا دالر ھم) بھتر شدن بازار سھام (٢٠٠٢ آشفته در اواخر سال فروكش كردن آن اوضاع
.كماكان به قوت خود باقي بود رسید اگر چه كه كسري حساب جاري١٢٠كرد و به 

 سھام و ارز واين روش كه حساب جاري را در نظر نمیگیرد و بیشتر به رابطه بین بازاردر واقع اين دلیلي است بر برتري)
به بقیه روشھاي معرفي انصافا ھم فكر كنم اين روش و روش تفاوت نرخھاي بھره نسبت. تكیه دارد" حساب سرمايه"

 (.شده كاربرد بھتري در بازار امروز داشته باشند

كاستي ھاي تئوري بازار دارايي
روشھاي ديگه در حاال مثال. (زه اي میباشداين روش آن است كه ھنوز در بلند مدت تست نگرديده و روش تانقص اصلي

سھام و ارز يك كشور در دراز مدت ھیچ رابطه اي امروزه بحث بر سر اين است كه بین بازار) بلند مدت خوب جواب دادند؟
و شاخص دالر تنھا S&P500  بین شاخص٢٠٠۴ تا ١٩٨۶داشته باشیم كه در سالھاي براي مثال بايد در نظر. وجود ندارد

باشد و بین صعودي و ھمچنین در نظر بگیريد كه ھنگامیكه بازار سھام رنج. درصد ھمبستگي وجود داشته است٣٩
ارز مربوطه خواھد آمد؟ اين سناريويي بود كه در نزولي بودن و گرايش به خريد يا فروش در نوسان باشد، چه بر سر

خريد و ( به مدلھاي قديمي تر مانند آربیتراژ نرخ بھره باعث شد تا معامله گران در اياالت متحده رخ داد و٢٠٠٢سال 
تنھا گذشت زمان . آورندروي) ھمزمان دو ارز با نرخھاي متفاوت به منظور كسب سود از اختالف نرخھاي بھرهفروش

  .عمر كوتاھي داردماندگار است يا" بازار دارايي"مشخص خواھد كرد كه آيا روش 
  

مدل جايگزيني ارز
در. میباشد) ورود و خروج پول از كشور(است چرا كه مبتني بر جريانھاي سرمايه " پوليمدل"ر واقع ادامه اين تئوري د

تاثیر قابل مالحظه اي بر اين تئوري اصل بر اين است كه انتقال دارايیھاي خصوصي و دولتي از كشوري به كشور ديگر
دارند كه دارايیھاي خود را به يك ارز خارجي تبديل كنند كه به اين افراد حقیقي اين توانايي را. روي نرخ تبديل ارز میگذارد

مدل پولي شواھد نشان میدھد كه چنانچه سرمايه گذاران از اين مدل به ھمراه. گفته میشود" ارزجايگزيني"قضیه 
در . يل ارز تاثیر میگذارددارد بر روي نرخ تبداستفاده نمايند، آنگاه تغییر در انتظاراتي كه از میزان عرضه پول كشور وجود

" جريان پول"را زير نظر گرفته و ھنگامیكه به اين نتیجه برسند كه تغییراتي در واقع سرمايه گذاران اطالعات مدل پولي
تبديل میكنند و ھمین امر در شرف وقوع است آنگاه متناسب با اطالعات موجود، دارايي خود را به يك ارز مناسبكشور

.كمك میكند "مدل پولي"رز را افزايش داده و به تحقق تقاضا براي آن ا

مثالي از ين
پولي نشان داديم كه چگونه دولت ژاپن براي خريد سھام و اوراق قرضه اقدام به چاپ يندر توضیحات مربوط به مدل

ه اين رشد پولي میگیرند كدر اين حالت نتیجه" مدل پولي"تئورسین ھاي .) در واقع عرضه پول را افزايش داد. (نمود
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بنابراين تقاضا براي ين كاھش يافته و در نھايت ارزش ين افت  (.ين بیشتر و تولیدات كمتر.(منجر به جھش تورمي میگردد
ھمین با پذيرفتن اين فرضیه شروع به فروش ين میكنند و" مدل جايگزيني ارز"تئورسین ھاي در اين ھنگام. خواھد كرد

بصورت مرحله به مرحله به شكل زير اين سناريو. و كاھش واقعي ارزش ين میگردد" وليمدل پ"امر باعث تحقق يافتن 
: است

بیني میكنند كه میزان اقتصاد دانان پیش. ژاپن طرح خود را مبني بر خريد سھام و اوراق بھادار اعالم میكنددولت: الف
.عرضه پول ژاپن افزايش چشمگیري خواھد يافت

معامله گران بازار . جديد، تورم افزايش خواھد يافتین پیش بیني میكنند كه بخاطر اين سیاستاقتصاددانان ھمچن: ب
.تبديل ارز تغییر خواھد كردارز نتیجه میگیرند كه بزودي نرخ

ي پیش بینمعامله گران ارز در پیروي از. دارند كه بخاطر مسائل تورمي نرخ بھره افزايش پیدا كنداقتصاد دانان انتظار : پ
.خودشان اقدام به فروش ين میكنند

.میرودبراي ين كاھش مي يابد و جريان پول براحتي از اقتصاد ژاپن به سمت خارجتقاضا: ت
سرمايه (كه توسط سرمايه گذاران انجام گرديده، " جايگزيني ارز" بخاطر كاھش ارزش ين در برابر ارزھاي خارجي و : ث

.يابدنرخ تبديل ين ژاپن بصورت چشمگیري تغییر مي)  خارجي جايگزين كردنديك ارز مناسبگذاران پولشان را با

كاستي ھاي مدل جايگزيني ارز
عملكرد قانع اصلي و مھم كه بیشترين معامالت بر روي آنھا انجام میگردد، اين مدل ھنوز نتوانستهدر مورد ارزھاي

بیشتر در مورد كشور ھاي در حال توسعه خود نشان دھد وكننده اي بعنوان عامل تعیین كننده تغییرات نرخ تبديل از 
دينار كار كنیم ديگه؟/ روي زوج ارز نخود دستت درد نكنه كتي جان قراره. (كاربرد دارد
قبلي در مورد ين، اگر چه براي نمونه در ھمان مثال. زيادي وجود دارند كه در اين مدل ناديده گرفته شده اندمتغیر ھاي

باال رفتن تورم گردد ولي ژاپن مازاد حساب تجاري ي خريد سھام و اوراق قرضه ممكن است منجر بهطرح ژاپن برا
ھمچنین ژاپن در ھمسايگي خود چالشھاي سیاسي مھمي دارد كه . ين بشودعظیمي دارد كه میتواند باعث تقويت

نگھداشتن ارزش ين منجر  آن كشور براي پايیناجتناب نمايد و نكته ديگر اينكه ژاپن بايد درك كند كه تالشھايبايد از آنھا
.به واكنشھاي بین المللي میگردد

ناديده گرفته شده اند ولي با اينحال اين مدل میتواند بعنوان يك" جايگزيني ارز "مدل اينھا عواملي ھستند كه در
  .قسمت از مجموعه اي باشد كه براي پیش بیني در بازار فاركس از آن استفاده مینمايیم

  
فصل چھارم

میگردد؟چه چیزي باعث حركت بازار در كوتاه مدت

عده اي از معامله گران تكنیكال . چه تكنیكال پوشیده نیستاھمیت اخبار اقتصادي بر ھیچ معامله گري چه فاندامنتال و
ا استفاده از شكستاستراتژي خود ترجیح میدھند بیرون از بازار بمانند و بعضي ديگر بھنگام پخش اخبار مھم بنا بر

 درصد معامالت بازار ارز را ٩٠حدود از آنجا كه دالر آمريكا.حاصل از انتشار اخبار وارد معامله میشوند Break out خطوط يا
.است تا بداند كه مھمترين اخبار اقتصادي آمريكا كدامندتشكیل میدھد بنابراين براي ھر معامله گري ضروري

مربوط به اعالم اخبار اقتصادي، در  EUR/USD  قويترين حركات زوج ارز٢٠٠۴در سال براساس مطالعات انجام شده
در  EUR/USD متوسط تحركات. بوده است NFP دقیقه نخست صورت گرفته است و بیشترين تاثیر مربوط بهبیست

 در مقابل تاثیر.پیپ بوده است193 پیپ و تغییرات روزانه١٢۴ مقدار ٢٠٠۴در سال  NFP بیست دقیقه نخست پس از
GDP  رتبه بندي تاثیر اخبار اقتصادي .  پیپ بوده است١١٠تغییرات روزانه  پیپ و۴٣در بیست دقیقه نخست بطور متوسط

:دقیقه و تايم روزانه به ترتیب زير میباشددر تايم بیست

:شده اند ٢٠٠۴ايجاد بیشترين تحركات روي دالر آمريكا در سال انديكاتور ھاي اقتصادي كه باعث
:بیست دقیقه پس از خبردر

 (NFP) بیكاري-1
(باره نرخ بھرهدر FOMC تصمیمات(نرخ بھره -2
تراز تجاري-3
( CPI شاخص بھاي مصرف كننده يا(تورم -4
خرده فروشي-5
 GDP تولید ناخالص داخلي يا-6
حساب جاري-7
كاالھاي بادوامسفارشات-8
 TIC آمريكاخارجي بر روي اوراق بھادار خزانهخريدھاي سرمايه گذاران -9

:در تايم روزانه
 (NFP) بیكاري-1
(در باره نرخ بھره FOMC تصمیمات(نرخ بھره -2
 TIC خارجي بر روي اوراق بھادار خزانه آمريكاخريدھاي سرمايه گذاران-3
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تراز تجاري-4
جاريحساب-5
سفارشات كاالھاي بادوام-6
يخرده فروش-7
( CPI كننده ياشاخص بھاي مصرف(تورم -8
 GDP تولید ناخالص داخلي يا-9

میزان اھمیت داده ھاي اقتصادي با گذشت زمانتغییر
باورھا " در مقاله اي تحت عنوان. انتشار داده ھاي اقتصادي، با گذشت زمان تغییر مي يابددر يك بازار پويا میزان اھمیت

در سال "دفتر مطالعات اقتصادي"كه توسط " كالنازار ارز و مفھوم اين رفتار ھا از نظر اقتصادو رفتارھاي معامله گران ب
رتبه  NFP ايجاد بیشترين تحركات در بیست دقیقه نخست خبر، رتبه اول واز نظر" تراز تجاري" به چاپ رسید، ١٩٩٢

رتبه  مجددا اين٢٠٠۴ا داشت و در سال رتبه چھارم ر" تراز نجاري"رتبه نخست و  NFP ١٩٩٩سال در. سوم را داشت
بخشھاي مختلف، تابع شرايط اقتصادي كشور در واقع میتوان گفت كه توجه بازار به اخبار اقتصادي. بندي تغییر پیدا كرد
اھمیت ويژه اي " تراز تجاري"اقتصاد كشور داراي كسري حساب جاري است براي مثال ھنگامیكه. در ھر زمان میباشد

بیشتري مي در كشور مشكل ايجاد شغل وجود داشته باشد، آنگاه اخبار مربوط به بازار كار اھمیت چنانچهمي يابد و
.يابند

: ١٩٩٢ترتیب اھمیت اخبار اقتصادي در سال 
تراز تجاري-1
نرخ بھره-2
بیكاري-3
تورم-4

5- GDP 

: ١٩٩٧ترتیب اھمیت اخبار اقتصادي در سال 
بیكاري-1
هنرخ بھر-2
تورم-3
تراز تجاري-4

5- GDP 

ديگر يك شاخص خیلي مھم نیست GDPتولید ناخالص داخلي
ھاي اقتصادي آمريكا امروزه از اھمیت كمتري برخوردار است و نسبت به ساير انديكاتور GDP باور عموم، گزارشبرخالف

 ديگر گزارشات اقتصادي بصورت است كهيك علت ساده اين. كمترين تحركات را سبب گرديده است EUR/USD روي
علت دوم آن است كه. میگردد و از تناوب كمتري برخوردار استبصورت فصلي منتشر GDP ماھانه منتشر میگردند ولي

GDP مثال چنانچه افزايش. برانگیز است و تفسیر ھاي متفاوتي نسبت به آن صورت میگیردتا حدودي ابھام GDP  بخاطر
ممكن ) موجودي انبار(موجود باشد بخاطر كاالھاي GDP ث تقويت ارز میگردد ولي اگر افزايشافزايش صادرات باشد باع

بر پايه  GDP آن است كه پارامترھاي اقتصادي اي كه GDP بودنعلت ديگر كم تاثیر. است اثر منفي بر روي ارز بگذارد
.انداند و تاثیر خود را گذاردهبطور جداگانه در ماه اعالم شده  GDP از اعالمآنھا محاسبه میگردد، قبل

برد؟از اين داده ھا چگونه میتوان سود
میكنند، دانستن اين مطلب كه كدامیك از شاخصھا يا شكست خطوط تريد break out براي معامله گراني كه بر مبناي

  .میكنند براي تعیین حجم پوزيشن بسیار مفید خواھد بودبطور متوسط بیشترين نوسان را ايجاد

  
يك مثلث تشكیل  NFP اعالمقبل از روز EUR/USD براي مثال در شكل روبرو مشاھده میكنید كه در تايم فريم روزانه

 .گرديده است
خبر بتواند مثلث را بشكند با يك حجم خوب وارد  در صورتیكه اعالم٢٠٠۴ آگوست ۶ در روز در اينجا معامله گر میتواند

بايد با نیمي از حجم مورد نظر وارد شود چرا كه متوسط ايجاد تحرك روي GDP اعالمھمین معامله گر در روز. بازار شود
EUR/USD بعد از اعالم GDP  پیپ و يك سوم۵٠تنھا  NFP استراتژي اش بگونه ايست معامله گري كهھمچنین . میباشد

با  GDP استراحت نموده و در عوض میتواند در روز اعالم NFP كه فقط در بازار رنج وارد میشود میبايست در روز اعالم
. پیپ خواھد بود وارد بازار شود۵٠تحرك بازار فقط دانستن اين مطللب كه میانگین

بسیار ينكه كدامیك از انديكاتورھاي اقتصادي قابلیت ايجاد بیشترين تحرك را دارنداطالع از ابنابراين براي ھمه تريدرھا
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.مھم میباشد
بازار بر روي اخبار اقتصادي در زمانھاي مختلف، متفاوت بار ديگر اين نكته مھم را يادآوري میكنیم كه تمركز يا فوكوس

.میباشد

نگاھي عمیق تر به بازار فاركس
مربوط به مطالعاتي است كه من بر روي بازار فاركس انجام داده ام و براي معامله وي جزئیاتسه فصل بعدي كتاب حا

:عناوين عبارتند از. چه تازه كار و چه پیشرفته مفید میباشدگران
بر روي جفت ارزھاي اصليبھترين زمان معامله-
.میكنندآمار اقتصادي اي كه بیشترين حركت را در بازار ايجاد-
.میكنندبستگي ارزھا چیست و چگونه معامله گران از آن استفادهھم-
  
  
  
  
  
  
  

فصل پنجم

ارزبھترين ساعات معامله بر روي ھر جفت

زمان در . تمام حركات بازار را دنبال نمايد ساعته است و براي يك معامله گر غیر ممكن است كه٢۴فاركس يك بازار 
استراتژي موثر كه بھترين بازده را نسبت به زمان داشته باشد میبايست يكبراي يافتن ! معامالت ارز يعني ھمه چیز

در طول روز به حد اكثر بازار در ھر ساعت را مورد توجه قرار داده و بدين ترتیب تعداد فرصتھاي معامالتي رامیزان فعالیت
دانستن اين . دي كالن وابسته استجغرافیايي و عوامل اقتصامحدوده معامالتي ھر جفت ارز به نقدينگي، مكان. رساند

را دارا میباشد، خود) محدوده نوسان(ساعاتي از روز، بیشترين و كمترين رنج معامالتي مطلب كه ھر زوج ارز در چه
زماني مختلف نشان داده در اين فصل میزان نوسان زوج ارزھاي اصلي در بازه ھاي. كمك بزرگي به معامله گران است

 تا ٢٠٠٢بازه ھاي زماني مختلف مابین سالھاي قدار متوسط نوسانات زوج ارزھاي مختلف را در م١-۵جدول . میشود
 . نشان میدھد٢٠٠۴

  
  

EST  صبح به وقت نیويورك۴ بعد از ظھر تا ٧از ) : توكیو(بازار آسیا 
شته و سپس ھنگ كنگ توكیو بیشترين سھم را دابازار. معامالت فاركس در آسیا در مراكز اصلي اقتصادي انجام میشود

بانك مركزي ژاپن در بازار فاركس، با اينحال بازار توكیو يكي از مھمترين مراكزعلي رغم دخالت. و سنگاپور قرار دارند
رتبه بندي زوج ارزھا را بر ١-۵شكل . بازار توكیو اولین بازار اصلي آسیايي است كه باز میگردد. معامالتي آسیاست

.میدھددر بازار آسیا نشانحسب میزان نوسان آنھا 

و GBP/JPY و USD/JPY مدت میباشد زوج ارزھايبراي معامله گراني كه تحمل ريسك باالتري دارند و معامالتشان كوتاه
GBP/CHF پیپ سود ٩٠انتخاب مناسبي در بازار آسیا ھستند و بطور متوسط میتوانند بخاطر دامنه وسیع نوساناتشان 

انجام میگردد و بانك  USD/JPY  و با شروع بازار سھام و اوراق قرضه ژاپن، معامالت بزرگي رويبازار آسیادر. بدھند
خزانه اياالت متحده نقش موثري در میزان عرضه و تقاضا  میلیارد دالر از اوراق بھادار٨٠٠مركزي ژاپن با داشتن بیش از 

بزرگ ھستند چراكه بانكھاي مركزي و بازيگرانداراي نوسان خوبي GBP/CHF و GBP/JPYھمچنین .دارد USD/JPY روي
.پوزيشن روي اين دو زوج ارز میكنندبازار با پیش بیني وضعیت اين زوج ارزھا در شروع بازار اروپا شروع به گرفتن

در بازار آسیا مناسب  USD/CHF و GBP/USD و AUD/JPY گريز زوج ارزھاياز طرفي براي معامله گران محتاط و ريسك
.ھستند
  .در امان بمانداين مطالب به معامله گر كمك میكند تا در طول روز از حركات نامنظم و غیر عادي بازاردانستن
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 EST  بعد از ظھر به وقت نیويورك۵  صبح تا٨از ) : نیويورك(بازار آمريكا 
. حجم معامالت را به خود اختصاص میدھد درصد از١٩نیويورك دومین بازار بزرگ فاركس میباشد كه طبق تحقیقاتي 

.شدن بازار توكیو ، میزان معامالت به حد اقل میرسدمعموال از بعد از ظھر به وقت نیويورك تا باز
به وقت آمريكا صورت میگیرد زيرا در اين ساعات معامله گران اروپايي ھنوز در بازار صبح تا ظھر٨عمده معامالت از 

تحمل ريسك بیشتري دارند، براي آندسته از معامله گراني كه بین روز فعالیت میكنند و. ھستند و نقدينگي باال است
 پیپ در ١٢٠كه بطور متوسط انتخابھاي خوبي ھستند چرا GBP/CHF و GBP/JPY و USD/CHF و GBP/USD زوج ارزھاي

با شروع بازار سھام و اوراق قرضه در. از بقیه بیشتر میباشد GBP/CHFو GBP/JPY حركاتاز اين میان. روز حركت دارند
.نوسانات را باال میبردآمريكا ، سرمايه گذاران خارجي مجبورند پولھاي خود را تبديل كنند و ھمین امر سطح

براي . پايه سنجیده میشوند و سپس به ارزھاي ديگر تبديل میشوندھا با دالر آمريكا بعنوان ارزدر بازار فاركس اكثر ارز
با ھم  USD/JPY و GBP/USD و از آنجايیكه USD/JPY و GBP/USDدو معامله انجام میگیرد GBP/JPY مثال جھت تبديل

.تشديد میگردد GBP/JPY ھمبستگي منفي دارند بنابراين دامنه نوسان
استراتژيھاي خود را بنا بر گران با ريسك پذيري باال كه روي اين زوج ارزھا كار میكنند بايد توجه داشته باشند كههمعامل

ناگھاني باعث خوردن استاپ و يا بسته شدن معامله با سود صفر مقتضیات بازار ھمواره اصالح نمايند چراكه يك حركت
.میگردد

 .ھستنددر اين بازار مناسبتر USD/CAD و EUR/USD و USD/JPY ھايگران ريسك گريز زوج ارزبراي معامله
.معامله گران بلند مدت فراھم میكندھمچنین زوج ارزي كه بیشترين تغییرات را داشته باشد فرصت خوبي را براي

 EST  ظھر به وقت١٢صبح تا ٢) : لندن(بازار اروپا 
اكثر بانكھاي .  درصد از بازار را به خود اختصاص داده است٣٠باشد كه میلندن بزرگترين و مھمترين مركز معامالتي جھان

 .میگرددلندن قرار گرفته اند و عمده معامالت فاركس در ساعات باز بودن بازار لندن انجامبزرگ جھان در
و GBP/JPY  پیپ میباشد و٨٠از متوسط حركت بیش از نیمي از ارزھاي اصلي در طول ساعات بازار لندن باالتر
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GBP/CHF ھمچنین بازار لندن ارتباط مستقیمي با بازارھاي آسیا و آمريكا  . پیپ تحرك دارند١۴۶ و ١۴٠به ترتیب در حدود
.دارد

  
  

روز و براي  پیپ در١٠٠با متوسط حركت  USD/CHF و EUR/USD  ،GBP/USD  ،USD/CAD گران ريسك پذيربراي معامله
 پیپ در روز مناسب ۵٠حركت با متوسط AUD/JPY و AUD/USD  ،NZD/USD  ،EUR/CHF معامله گران ريسك گريز

.میباشند

 EST  ظھر به وقت١٢ صبح تا ٨: اروپا تداخل بازار آمريكا و
 درصد ٨٠ درصد كل معامالت انجام گرفته در بازار اروپا و ٧٠. بازه زماني رخ میدھدبیشترين فعالیت بازار فاركس در اين

.آيدگرفته در بازار آمريكا در ساعات تداخل اين دو بازر بزرگ بوجود ميمعامالت انجام كل
.ھمین ساعات میباشدبراي معامله گران روزانه كه بدنبال نوسانات زياد ھستند بھترين زمان تريد

 EST صبح به وقت۴ صبح تا ٢: تداخل بازار آسیا و اروپا 
معامله گران طرفدار ريسك فرصت خوبي است تا در اين ساعات  و براينوسانات در اين بازه زماني نسبتا پايین میباشد

  .به استراحت بپردازند

  

  
  
  

فصل ششم

آنھمبستگي ارزھا و چگونگي استفاده از

ايجاد يك استراتژي بايد بخاطر داشت اين است كه زوج ھنگام معامله در بازار ارز، يكي از مھمترين مسائلي كه براي
ارز جبسیاري از موارد، شرايط اقتصادي كشورھا، نرخھاي بھره و تغییرات قیمت بجاي يك زودر. ارزھا از ھم جدا نیستند

با عاملي ديگر قرار دارد و آگاھي از اين در فاركس ھر عاملي در ارتباط متقابل. چندين زوج ارز را تحت تاثیر قرار میدھند
.يك ابزار قوي معامله گري مورد استفاده واقع شودارتباطات میتواند بسیار مفید باشد و بعنوان

معامله كنید، باز ھم اطالع داشتن از رابطه بین زوج ارزھا بسیارتنھا روي يك زوج ارز حتي اگر شما مايل باشید كه
از روي اطالعات قیمتھا ضريب ھمبستگي. براي اينكار ما از تحلیل ھمبستگي استفاده میكنیم. سودمند خواھد بود

امله گراني كه براي مع. ارزھاي مختلف را اندازه گیري نمودمحاسبه میگردد و بوسیله آن میتوان رابطه موجود بین زوج
ارزھاي گوناگون ھستند، دانستن مقدار ھمبستگي كمك بزرگي در جھت افزايش سود و بدنبال تشكیل سبدي از زوج

.از میزان ريسك معامالتي میباشداطالع
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و چگونه میتوان از آن استفاده كرد؟ھمبستگي مثبت و منفي چیست
از روي عددي كه . اي ھفته ھا ، ماھھا و يا سالھا بطول بیانجامدضعیف بوده و برھمبستگي بین زوجھا میتواند قوي يا

مورد نظر تا چه ھمبستگي به ما نشان میدھد میتوان تخمین زد كه در يك دوره زماني مشخص زوج ارزھايضريب
كه زوج به يك نزديكتر باشد بیانگر اين است ھر چه عدد. میزان در جھت يكديگر و يا مخالف جھت يكديگر حركت میكنند

.در يك جھت حركت میكنندارزھا با ھم ارتباط قويتري داشته و اغلب

در طول يكماه به میزان  NZD/USD و EUR/USD ھمبستگي بین مالحظه میكتیم كه ضريب۶-١براي مثال در جدول 
اين زوج ارزھابنابراين بخاطر ھمبستگي باالي بین اين دو، ھنگامیكه ما روي ھر دوي  ( درصد٩۴يا . (میباشد+ ٠٩۴

كار چندان درستي نخواھد بود ھمچنین. پوزيشن میگیريم مانند اين است كه روي يكي از آنھا حجم را دو برابر كرده ايم
مضاف بر اينكه بعلت متفاوت بودن ارزش . يعني ضرر در ديگريكه يكي را بخريم و ديگري را بفروشیم زيرا سود در يكي

.است در حالت كلي ضرر ھم بكنیمممكن پیپ ھاي اين دو زوج ارز

كه ضريب  USD/CHF و EUR/USD ھمبستگي منفي خیلي قوي باشند مانندھمچنین زوج ارزھا میتوانند داراي
يعني اين دو زوج ارز تمايل شديدي دارند كه بر خالف جھت.  بوده است-٠٩٩در طول يكماه ھمبستگي بین اين دو

كه روي يكي پوزيشن دوبل  يكي را بفروشیم و ديگري را بخريم مانند اين استبنابراين چنانچه. يكديگر حركت كنند
اگر ھر دو را ھمزمان بخريم يا ھر دو را ھمزمان بفروشیم ھمچنین. گرفته ايم كه در اين صورت ريسك را باال برده ايم

  .ھد رفتخواھد بود چرا كه اگر يكي در سود برود ، ديگري در ضرر خواسود حاصله نزديك به صفر
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.میكنندضرايب ھمبستگي به مرور زمان تغییر: يك حقیقت مھم درباره ھمبستگي 
اوضاع اقتصادي، تمايالت و قیمتھا ھر . متحرك ھستندھمه معامله گران فاركس به اين امر واقفند كه ارزھا بسیار پويا و

ھمین مسئله، مھمترين نكته ايكه در مورد ھمبستگي بايد در نظر داشت اين است روز در حال تغییر ھستند و بخاطر
بین دوزوج ارز يك ھمبستگي قوي اي كه اين ماه. ھمبستگیھا با گذشت زمان ممكن است براحتي تغییر يابندكه میزان

.جود دارد ممكن است در ماه آينده دستخوش تغییر شودو
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بسیار كوچك و اين عدد.  بود٠٫٠۶به میزان  USD/JPY و USD/CAD در يك دوره يك ماھه ھمبستگي بینبراي مثال
 اينحال در ھمان مقطع در دوره سه ماھه اينولي با. معرف اين است كه اين دو ارز در واقع ھیچ رابطه اي باھم ندارند

بنابراين شاھد .  رسید٠٫٨و در نھايت براي دوره يكساله به 0.59 و سپس در دوره شش ماھه به٠٫١٢ھمبستگي به 
 .ھمبستگي بین اين دوزوج ارز ھستیميك رشد غیر عادي در

راي  ب-٠٫٧٨ھمبستگي بین اين دو به میزان . را در نظر میگیريم AUD/USD و USD/CHF بعنوان مثالي ديگر زوج ارزھاي
در ) میباشد٢٠٠۵زمانھا مربوط به سال تالیف كتاب يعني .( براي ماه گذشته بوده است-٠٫٩۴میزان يكسال و به

زوج ارز به سود برود معامله ھمزمان روي اينحالت اين احتمال قوي وجود دارد كه چنانچه معامله روي يكي از اين دو
(ريمھم بخمثال اگر ھر دو را با.(ديگري به ضرر میرود

براي دوره . مشاھده كرد AUD/USD و GBP/USD مثالي ديگر از تغییر قابل مالحظه ھمبستگیھا را میتوان در زوج ارزھاي
درحالیكه در نگاه درازمدت اين دوزوج ارز در خالف جھت ھم حركت میكردند در  بود و-٠٫٨٧يكساله مقدار ھمبستگي 

.بودند+ ٠٫٢۴گي مثبت به میزان  داراي ھمبست٢٠٠۵ژانويه تا مارس حدفاصل بین
تغییرات باعث تغییر در میزان و جھت ھمبستگي میشوند در واقع ھمان عوامل اقتصادي مھم مانندعوامل اصلي كه

.نرخھاي بھره ھستند

:ھمبستگیھا را انجام دھیمچگونه محاسبات مربوط به
ند، بھترين راه براي رسیدن به میزان واقعي ھمبستگي طول زمان تغییر ياباز آنجايیكه ھمبستگیھا تمايل دارند تا در

دشوار برسد اگرچه اين امر ممكن است به نظر. ارزھا اين است كه خودمان محاسبات را انجام دھیمفعلي بین زوج
.ولي مراحل كار بسیار ساده است

 زوج ارزي را كه میخواھیم براي فقط كافي است دو. میباشد Excel استفاده ازساده ترين راه براي محاسبه ھمبستگیھا
.اعمال كنیموارد نموده و فرمول ھمبستگي را Excel مشخص ضريب ھمبستگي اش را محاسبه نمايیم، دريك دوره

عمیقي از تشابھات و تفاوتھاي بین زوج ارزھا اعداد مربوط به دوره ھاي يكساله، شش ماھه، سه ماھه و يكماھه ايده
.را بدست میدھند

:را مرور كنیم USD/CHF و GBP/USD ايید مرحله به مرحله نحوه محاسبه ضريب ھمبستگي بینحال بی

.را استخراج میكنیمابتدا اطالعات قیمتي مربوط به ھر دو زوج ارز
.مینامیم CHF و ديگري را GBP براي نظم بیشتر، يك ستون را

ھفته و براي يك دوره دلخواه در جدول قرار  Close ز قیمتسپس مقادير ھفتگي اين دو ارز را در برابر دالر با استفاده ا
.میخواھیم محاسبه كنیم) چھار ھفته(ماھهفرض كنید براي يك دوره يك. میدھیم

در پايین ستون
(CORREL(A2:A5;B2:B5= 

(پیوست توجه كنید Excel به فايل. (را تايپ میكنیم
فرانك را بايد اعداد را معكوس كنیم چون بايد ارزش CHF توندر واقع در س. (ھمبستگي میباشدعدد حاصل ھمان ضريب

(در برابر دال بنويسیم كه در پست بعدي فايل تصحیح شده رو ضمیمه كردم
xls.1Book

  .ه يكبار اطالعات را بروز نمايیممیبايست ھر دوھفته يكبار يا ھر مافقط
  

فصل ھفتم

بازارپارامترھاي معامله در شرايط مختلف

معامله میباشد، نخستین گام كه از اھمیت بسیار بااليي براي ھر معامله گري صرف نظر از بازاري كه در آن مشغول به
.تھیه يك دفتر روزانه معامالتيبرخوردار است عبارت است از

معامالتيفتر روزانهداشتن يك د
بدنبال يافتن جام مقدس يا انديكاتوري باشیم كه به تجربه آموخته ام كه براي اينكه تريدر موفقي باشیم الزم نیست

مجددا تاكید میكنم كه . تشخیص دھد بلكه میبايست نظم و ديسیپلین داشته باشیمھمواره بتواند جھت بازار را درست
در طول مدتي كه . استبه يك تريدر موفق و حرفه اي، داشتن يك دفتر روزانه معامالتيگام براي تبديل شدن نخستین

روزانه معامالتي در ذھن تمامي تريدرھا صرف نظر از كار میكردم متوجه شدم كه در آنجا مفھوم دفتر J.P. Morgan براي
الزم براي معامالت را فراھم میكرد و بانك سرمايه : دلیلش ھم ساده بود . بودھر درجه اي كه داشتند نھادينه شده

شامل میلیونھا دالر پول معامله گران در برابر بانك میبايست پاسخگوي معامالتشان بودند بخصوص كه ھر معاملهتمامي
ارائه میداديم و قبل از ثبت سفارش نقطه خروج را با در در ھر معامله ما میبايست داليل منطقي براي ورود و خروج. بود

.و مالحظات مديريت ريسك مشخص میكرديمگرفتن بدترين حاالت ممكننظر 

براي معامله . قادر ھستند كه معامله گران حرفه اي و موفق را پرورش دھندبا رعايت اين اصل، بانكھاي بزرگ جھان
د نه با پول میكنیاين اصل به مراتب مھمتر و حیاتي تر است چراكه شما اكنون با پول خودتان معاملهگران مستقل

از ھر بیالني كه داشته باشند ھر دو ھفته يكبار تريدرھاي اينتربانك با پول بانك معامله میكنند و جداي. شخص ديگري
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زمان زيادي در اختیار دارند تا ضررھارا به بانك برگردانند بدون اينكه در زندگیشانآنھا مدت. حقوقشان را دريافت میدارند
بعنوان يك تريدر مستقل ھرگز شما)  میلیون دالر ضرر كنند١ نه اينكه مجاز باشند در يك روز البته. (خللي وارد شود

براي ممانعت از تكرار . بدھید از پولتان كسر شده استچنین فرصتي را در اختیار نداريد و ھر دالري كه از دست
دفتر روزانه معامالتي. مالتي تاكید مینمايمھنگفت، مجددا بر تھیه يك دفتر روزانه معااشتباھات و جلوگیري از ضررھاي

محاسبه نموده ايد و از ھر باعث میشود كه شما بعنوان يك تريدر تنھا و تنھا ضررھايي را متحمل شويد كه از قبل
.اشتباھي كه مرتكب میگرديد درس بگیريد

:پیشنھادي من شامل سه بخش میباشددفترچه
تھیه فھرستي از جفت ارزھا-1
در انتظار آنھا ھستممالتي كهمعا-2
  معامالت زنده و معامالت تكمیل شده-3

  فھرست جفت ارزھا

  
  

روزانه میبايست نھايي خواھد بود كهنخستین قسمت از دفترچه معامالتي شما شامل صفحه اي متشكل از ستو
اين صفحه . شناسايي معامالت میباشدھدف از تھیه اين فھرست پیدا كردن شناخت نسبت به بازار و. تكمیل گردد

سپس سه ستون كه معرف قیمت فعلي، قیمت. میباشدشامل تمام زوج ارزھاي پیشنھاد شده در ستون سمت چپ
high و قیمت low معامله . در ستونھاي بعدي در سمت راست تعدادي از انديكاتورھا قرار دارندشته ومیباشند قرار دا

شروع كرده و  EUR/USD,GBP/USD,USD/JPY,USD/CHF كار بھتر است ابتدا با چھار زوج ارز اصلي يعنيگران تازه
اشد، ولي يك تمرين جزئیات زيادي میباگرچه اين فھرست شامل. سپس زوج ارزھاي كراس را به لیست اضافه نمايند

از قبل روي چارت ذخیره شده باشند تكمیل آن بیش از بیست دقیقه بسیار مفید روزانه خواھد بود كه اگر انديكاتورھا
.گرفتوقت نخواھد

بوده و ارزھايي كه در رنج قرار دارند ھدف از تكمیل اين فھرست بدست آوردن يك ديد واضح از ارزھايي كه داراي روند
اغلب ديده شده كه معامله گران شكست . يك معامله موفق استدرك تصوير كلي بازار اولین قدم براي. میباشد

بدترين كار در معامله گري كه منجر به. نماي كلي و جو حاكم بر بازار ھیچ ديدي ندارندمیخورند چرا كه نسبت به
روند قوي وجود دارد در نقاط ر ھنگامیكه يكيعني د. ضررھاي بزرگي میشود عبارت است از تريد كردن با چشمان بسته

مثال در يك روند صعودي قوي در نقاط باال به امید برگشت يعني( اوج و كف بازار به انتظار برگشت قیمت وارد شويم 
.كنیمخريد) نقاط شكست مقاومت(ھا  Breakout ھنگامیكه بازار در رنج بسر میبرد درويا در) قیمت بفروشیم

مالحظه میكنید كه ورود در نقاط اوج به كه يك روند قوي بر بازار حاكم است EUR/USD در نمودار سه ساله ١-٧در شكل 
  .ضررھاي ھنگفتي منجر میشود

  
) ھا Retracement در(قیمت  صعودي وجود دارد تريدرھا موقعي موفق ھستند كه پس از اصالحھنگامیكه يك روند قوي

.اقدام به فروش نمايند) ھا Rally در(موقتي قیمت اقدام به خريد كنند و در روند نزولي بايد پس از صعود
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اوج و كف ورود در نقاط( خريد در پايین میبرد معامله گران بايد از استراتژي فروش در باال وھنگامیكه بازار در رنج بسر
.بازار به حالت رنج برمیگرددو شكست خطوط، Breakout استفاده نمايند و مراقب باشند كه پس از ھر) نمودار

ھمانطور كه .  نمايش داده شده است١-٧استفاده میكنم در جدول يك نمونه ساده از فھرست روزانه اي كه من از آن
 (day ١٠(ده روزه low و high روزانه، عبارتند از سطوح low و high اول پس از قیمتھاي ستونمالحظه میكنید، دو

قیمتھاي قبلي در چه جايگاھي قرار فھرست نمودن اين قیمتھا به ما كمك میكند تا بدانیم قیمتھاي فعلي در مقايسه با
ده روزه در حركت است ويا اينكه در  low و high قیمت به سمت نقاطدارند و بدينوسیله میتوانیم تشخیص دھیم كه آيا

.در حالت رنج قرار داردوسط بدام افتاده و

در رنج قرار داريم و يا در حالت روند ھستیم در اختیار ما قرار البته قیمتھا به تنھايي اطالعات كافي در مورد اينكه
داشته باشیم ھاي بیشتري(*) چه تعداد ضربدر انديكاتور بعدي براي تشخیص روند بكار میروند و ھر پنج. نمیدھند

.نشاندھنده اين است كه روند قويتري داريم
تشخیص  اين انديكاتور بطور وسیعي در٢۵باالي ADX14 انديكاتورھاي تشخیص روند عبارت است ازاولین ستون از گروه

 باشد يعني اينكه روند آغاز ٢۵از التراگر مقدار شاخص با. قدرت روند بكار میرود و شاخص جھت دار متوسط نام دارد
با .در ستون بعدي از باندھاي بولینگر استفاده میكنیم. بیشتر استھر چه عدد بزرگتر باشد قدرت روند. گرديده است

بعدي عبارتند سه ستون. قیمت متناوبا به باندھاي بااليي يا پايیني برخورد كرده و از آن عبور میكندشروع يك روند قوي،
میانگین متحركھا میتواند حاكي از وجود يك روند جھش قیمت به باال يا پايین اين.  میانگین متحركھاي ساده بلند مدتاز

چنانچه  .يكديگر و عبور آنھا از ھم و در جھت روند، تايید بیشتري بر ادامه روند میباشدتقاطع میانگین متحركھا با. باشد
بدنبال موقعیتھاي خريد بھنگام داشته باشیم میبايست(*)  عدد ضربدر ٢از  عدد و يا بیشتر ٢در اين قسمت تعداد 

) ھا در روند نزولي Rallyدر(فروش بھنگام افزايش قیمت و) ھابراي يك روند صعودي Retracement در( كاھش قیمت
 .باشیم

.گروه انديكاتورھاي تشخیص حالت رنج تشكیل میدھندآخرين قسمت جدول را
 ھستیم كه معرف اين است كه ٢۵ھاي كمتر از  ADX میباشد منتھي اينبار بدنبال ADX ور اين گروه مجددااولین انديكات

و استوكاستیك بررسي  RSI در ستونھاي بعدي وضعیت اسیالتورھارا كه عبارتند از. ارز مربوطه روند ضعیفي داردزوج
سطوح بازگشت فیبوناچي در برابر قیمت وجود ندضعیف باشد و يك خط مقاومت قوي مان ADX چنانچه مقدار. مینمايیم

قرار گرفته باشند،  (over bought/over sold) استوكاستیك در ناحیه اشباعيا RSI داشته باشد و يكي از اسیالتورھاي
دلیل اين  (*) البته اين جدول بدون خطا نخواھد بود و داشتن چند عدد ضربدر. كه بازار رنج استتشخیص میدھیم

اين جدول انجام میدھد اين است كه كاري كه. كه بازار حتما در رنج خواھد بود يا حتما داراي روند میباشدنیست 
میدارد و به معامله گر كمك میكند تا روزھايي را كه در آنھا فرصتھاي معامله گر را از معامالت با چشمھاي بسته بر حذر

  .معامله وجود دارد شناسايي نمايدبھتري براي
  

فھرستي از جفت ارزھا ادامه فصل ھفتم كتاب كه صحبت از تھیه يك دفترچه معامالتي شد قسمت اول كه شاملدر 
: بود رو بررسي كرديم اينك قسمت دوم و سوم اين دفترچه

معامالتي كه تريدر در انتظار آنھاست
میبايست لیستي از  به چارتبا نگاه اولیه. بعدي عبارت است از تھیه فھرستي از معامالت ممكن در روزمرحله

: توجه كنیدبه يك نمونه. معامالتي كه در انتظارآنھا ھستید را تھیه نمايید

٢٠٠۵آوريل 5
 (SMA50) ٠٫٧٨٠٠استاپ الس در ) روز قبل high) ٠٫٧٨۵٠از در عبور AUD/USD خريد

(بازگشت فیبوناچي موج صعودي نوامبر تا مارچ%38.2سطح ( ٠٫٧٩٢۵ھدف اول 
(باالييباند بولینگر (٠٫٨٠٧۵ھدف دوم 

ده روزه low ھدف سوم استاپ لغزشي پايین

بازار خارج به نقطه ورود شما برسد شما دقیقا میدانید كه چگونه بايد رفتار كنید و چه ھنگام ازبنابراين ھنگامیكه قیمت
كنید كه شرايط معامله اي كه بدنبال آن لالبته میبايست نگاھي گذرا به بازار داشته باشید تا اطمینان حاص. شويد

داريد قیمت با رسیدن به نقطه ورود يك حركت قوي و بدون بازگشت تا مثال چنانچه انتظار. ھستید كماكان پابرجاست
را میكرديد اتفاق افتاد بايد ببینید كه سناريويي كه فكرش breakout را داشته باشد، پس از اينكهرسیدن به ھدف اول

.روزانه خود را توسعه دھیداين تمرين به شما كمك میكند تا طرحھاي معامالت. ل انجام است يا خیردر حا
در معامله شما میبايست ھمین تفكر را داشته . آرايي میكنندقبل از آغاز ھر نبرد، سربازان براي اجراي طرح حمله صف

.باشیدید و از طرح حمله روزانه خود كامال آگاهخود را براي بدترين شرايط آماده نمايطرح ريزي كنید و. باشید

معامالت موجود يا تكمیل شده
روز میبايست در پايان ھر. اين قسمت، اعمال ديسیپلین میباشد و اينكه از اشتباھات خود درس بگیريمھدف از ايجاد

ھدف از مرور . به ضرر رسیده اندتعدادي ديگر اين فسمت را مرور كرده و بفھمیم كه چرا تعدادي از معامالت به سود و
:اكنون با يك مثال، اھمیت اين نكته را نشان میدھم .میباشدشناسايي روندھااين قسمت

متوجه بصورت ناخودآگاه در مكالمات روزمره خود تپق ھاي فراواني میزنند ولي اكثر افراددر طول مدت روز، اغلب مردم
روش ضبط مكالمه يكي از . نمايدمات آنھا را ضبط كرده و برايشان پخشاين موضوع نیستند مگر اينكه يك نفر مكال

براي حذف كردن تپق و بكارگیري لغات جايگزين از آن استفاده روشھايي است كه سخنرانان حرفه اي و گويندگان خبري
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.میكنند
: قبیل تريدر اغلب شاھد آن بوده ام كه تريدرھا اشتباھات خود از۶۵٠٠٠بیش از طي كاركردن با

.زود ھنگام معامله ايكه به سود رفته استبستن
.اجازه دادن به رشد ضرر

.نسبت به معاملهاحساساتي شدن
.ناديده گرفتن اخبار اقتصادي

.معاملهورود زودھنگام و پیش از موعد به
ل شده را مرور میكنید ھنگامیكه معامالت تكمی .ثبت معامالت گذشته ھمانند ضبط مكالمات است. را دائما تكرار میكنند

دلیل اينكه دفتر . بوده اند و آنھايي كه سودآور نبوده اند را بدست مي آوريديك ديد كامل از استدالل ھايي كه سود آور
من مكررا تريدر . میرساندمعامالتي تا به اين حد مھم میباشد اين است كه نفوذ احساسات را در معامله به حد اقلچه

را سريع میبندند ولي به معامله در ضرر اجازه پیشروي يده ام كه معامله ايكه به سود رفته استھاي تازه كار را د
:آموزنده باشددو مثال ذيل میتواند. میدھند

٢٠٠۵فوريه 12
در  كه میرسه ھمه میگن يورو١٫۴۵٢۵دنیارو میبیني االن به  (١٫٣٠۴۵در قیمت  EUR/USD الت٣فروش : نوع معامله 

 (ر خیلي سقوط كرد و االن وقت خريد ھستشبرابر دال
(قبلي نمودار در تمام دوران high باالترين نقطه) ١٫٣٠٩۵= استاپ الس 

١٫٢٩٠٠= ھدف 
. پیپ ضرر بسته شد-١٠۵ با ١٫٣١۵٠ فوريه با رسیدن به قیمت ١٣در تاريخ  : نتیجه معامله

استاپ الس را بر  كرد اما فكر كردم بزودي برمیگردد وعبور high از نقطه EUR/USD !!شد margin callحساب : توضیح
.داشتم و به ضرر اجازه رشد دادم تا اينكه كال شدم

.استاپ الس را برنداريدھیچگاه: نكته 

٢٠٠۵آوريل 3
١٫١٩۴۵در قیمت  USD/CAD  الت٢خريد  : نوع معامله

% ۶٨ روزه و سطح بازگشتي ۵٠نگین متحرك محل برخورد میا–خط حمايت تكنیكال قوي (١٫١٨۶٠= استاپ الس 
(فوريه تا مارچفیبوناچي مربوط به رالي

( ١٫٢١٠٠از سطح مقاومت رواني  پیپ پايین تر۵باند بولینگر بااليي و  (١٫٢٠٩۵الت اول در : ھدف 
( روزهصد SMA –اكنون تبديل به خط مقاومت گرديده استخط حمايت سر و شانه قبلي كه (١٫٢٢۵٠الت دوم در 

( پیپ ضرر-٨۵.(استاپ خورد1.1860 آوريل در۵در : نتیجه 
من متوجه ضعیف . شده بود) خريد ھیجاني( كه وارد ناحیه اشباع به روند صعودي ادامه ندادچرا USD/CAD : توضیح
.در استوكاستیك نشده بودمو بروز واگرايي ADX شدن
.دفعه بعد به واگرايیھا دقت كن: نكته 

تحلیلھاي تكنیكال و معتقدم كه بھترين فرصتھاي معامالتي ھنگامیستكه) كتي الين(اكثريت تريدرھا من برخالف
اين اصل من ھرگز وارد معامالتي كه بر خالف ديدگاه با توجه به. فاندامنتال ھر دو ھم جھت و بیانگر يك مطلب باشند

يك حركت صعودي وجود داشته  AUD/USD و GBP/USD رمثال اگر بخاطر ضعف دالر دبراي. فاندامنتالم ھستند نمیشوم
نرخ بھره باشد من بانك انگلیس به افزايش نرخ بھره خاتمه داده ولي بانك استرالیا ھمچنان در صدد افزايشباشد و

در ھمین ھفته ايكه گذشت ھم میتونیم دوستان. (خريد داشته باشم AUD/USD روي GBP/USD ترجیح میدھم بجاي
است اين انتخاب  GBP/USD بیشتر از AUD/USD اينكه تفاوت نرخ بھرهدر ضمن با توجه به) و مالحظه كنیماين مطلب ر

.پیدا میكندپشتوانه محكمتري
ھمچنین از . دنبال كننده روند پیروي مینمايممن از تركیب تكنیكال و فاندامنتال استفاده میكنم و معموال از روشھاي

: استفاده مینمايمرت زيربصو" از باال به پايین"روش 

ارزھايي را كه بازگشت يا حركت اصالحي خوبي داشته و به ابتدا يك نگاه تكنیكالي اجمالي به بازار داشته و زوج-1
.ورود در جھت روند میان مدت انتخاب میكنمسطوح مھم رسیده اند را براي

مشخص میكنم كه آيا تحلیل ) راس مشمول نمیشوندزوج ارزھاي ك(میباشد براي زوج ارزھايي كه يكطرفشان دالر-2
چه تاثیري روي روند روي آن زوج ارز با تحلیل فاندامنتال روي دالر و با تحلیل من از اينكه اخبار آمريكاتكنیكال اولیه من

.خیرروزانه خواھد گذاشت سازگار میباشد و در يك راستا قرار دارد يا
، میانگینھاي متحرك ،  ADX با استفاده از بازگشتھاي فیبوناچي، GBP/JPY در مورد زوج ارزھاي كراس مثل-3

.تكنیكال با تحلیل فاندامنتال در يك جھت میباشد يا خیراسیالتورھا و ديگر ابزار تكنیكال مشخص میكنم كه آيا تحلیل
 نظر من حمايت میكند يااستفاده میكنم تا ببینم اين شاخص از معامله مورد FXCM "بازارتمايل" سپس از شاخص -4
(داره؟ speculative sentimentاز دوستان كسي اطالعي راجع به اين شاخص.(خیر
بھره بین دو ارز بیشتر از زوج ارز چنانچه دو تا انتخاب يكسان داشته باشم، زوج ارزي را انتخاب میكنم كه اختالف نرخ-5

.ديگر باشد
ابزارداشتن يك جعبه

. در پست بعدي اين قسمت را ادامه میدھمدوستان به ياري خدا

ببريم توي بازار ببینیم میشه فكر میكنم بھتر باشه يواش يواش اين توصیه ھا و نوشته ھاي خانم كتي الين رو: نكته يك
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سود كسب كرد؟
 اينبار انتظار اين ھست كه.  درصد ھست تصمیم گیري میكنه ۴٫۵كه االن در رابطه با نرخ بھره FOMC سه شنبه شب
شنبه و بنده احتمال میدم بخاطر ھمین انتظار و گمانه زنیھا، روزھاي دو. درصدي داشته باشیم٠٫٢۵ھم يك كاھش 

.سه شنبه دالر ضعیف شود و بر مبناي اين احتمال میخوام پوزيشن بگیرم
اين سناريو بخواد اتفاق بیفته كدوم زوج ارز براي معامله مناسب تر ھست؟اگر

استرالیا و ناحیه يورو نرخ ه اينكه در ھفته گذشته بريتانیا و كانادا نرخھاي بھره خودشون رو كاھش دادند وليببا توجه
:میگذارم buy stop دو تا AUD/USD و EUR/USD بھره ھارو ثابت نگه داشتند ، بنده روي

EUR/USD @1.4675
پیپ-٨٠حدضرر 
پیپ+120 = حدسود

AUD/USD @0.8790
پیپ-۶٠= حدضرر 

پیپ+١٠٠= حدسود 
ھم اعالم میشه كه  discount rate سه شنبه شب ھمزمان با نرخ بھره مبنا، نرخ بھره تنزيل يا: نكته ديگهدر ضمن يك

میشه به بازپرداخت وامھاي كوتاه مدتي كه اين نرخ مربوط.  درصد۴٫٧۵ درصد ھست و انتظار میره كه بشه ۵االن 
 درصد ھست متفاوت ۴٫۵رزرو بانك میگیرند و با نرخ بھره معروف كه االن از فدرالموسسات پس انداز بصورت مستقیم 

  .میباشد
  

 تشخیص شرايط فعلي بازار–داشتن يك جعبه ابزار 
دلیل اينكه  .معامالتي، بايد بدانیم كه از كدامیك از انديكاتورھا بر روي چارت بايد استفاده كنیمپس از تھیه دفترچه
انديكاتورھاي مورد عالقه شان خطاناپذير  ضرر میكنند اين است كه آنھا نمیخواھند درك كنند كهبسیاري از تريدرھا

.نیستند
قراردارد و فروش كردن ھنگامیكه ) اشباع فروش(در ناحیه فروش ھیجاني خريد كردن ھنگامیكه استوكاستیك

نصیب تريدر میكند ازار رنج باشد سود زيادي راقرار دارد، ھنگامیكه ب) اشباع خريد(ناحیه خريد ھیجاني استوكاستیك در
.تنھا منجر به ضررھاي ھنگفت میگردداما ھنگامیكه روند آغاز میشود اعتماد كردن به استوكاستیك تنھا و

از مھمترين درسھايي كه ھر . بگیرند كه چگونه خود را با بازار وفق دھندبراي كسب سود متداوم تريدرھا میبايست ياد
ھر . بشناسدبیاموزد اين است كه نسبت به محیطي كه در آن تريد میكند آگاھي داشته باشد و شرايط رادتريدر باي

بندي كرده و بدينوسیله تعیین نمايد كه بازار تريدر احتیاج به فھرستي دارد كه به او كمك نمايد تا شرايط بازار را طبقه
میبرد؟داراي روند است يا در رنج بسر

معامله گران بسیاري را ديده ام كه در . معاملهن اصول معامله عبارت است از تعريف و تعیین پارامترھاييكي از مھمتري
ارز، تعريف پارامترھاي معامله اگرچه در ھر بازاري اعم از بازار. وارد شده و ضرر میكننديك بازار داراي روند ، در نقاط اوج

در واقع ارزھا قادر . اھمیت ويژه ايستبواسطه حجم باالي معامالت دارايفبوچرز و سھام مھم میباشد ولي در بازار ارز 
.عالوه بر اين تحلیل تكنیكال در بازار ارز بخوبي جواب میدھد. بمانندھستند كه مدت زمان زيادتري در روند باقي

معامله گر بايد ابتدا  .ر میبردلحظه از زمان دو حالت بیشتر نداريم يا بازار داراي روند است و يا در رنج بساصوال در ھر
معامله گر بايد در قدم اول مالحظه كند چارت روزانه است پايین ترين تايم فريمي كه. حالت فعلي بازار را تشخیص دھد

 ( دقیقه پوزيشن بگیريد بايد ابتدا تايم فريم روزانه را بررسي كنید۵فريم حتي اگر بخواھید در تايم(

بازارتعیین حالت : قدم اول 
:رنج يا روند بودن بازار بايد يكسري اصول و قوانین داشته باشیمبراي تشخیص

: حالت رنج
ADX  كمتر از بیست باشد نشاندھنده ضعیف شدن روند و حاكي از رنج بودن وقتي اين انديكاتور. باشد٢٠كمتر از

.میباشدبازار
مالحظه آن در تايم فريمھاي  volatility اي تشخیصيكي از راھھ (volatility)كاھش فراريت يا نوسانات قیمت

يك افزايش ناگھاني و انفجاري  volatility چنانچه در تايم فريم بزرگتر. استكوچكتر و مقايسه آن با تايم فريمھاي بزرگتر
ت معموال اين حالدر حال كاھش میباشد، volatility باشد و سپس مالحظه كنیم كه در تايم فريم كوچكترداشته

ھنگامیستكه زوج ارز حركات تند و تیزي را آغاز  volatility افزايش ناگھاني. نشاندھنده بازگشت بازار به حالت رنج است
بولینگر معرف باندھاي. میباشد volatility در محدوده باريكي قرار بگیرد نشاندھنده پايین بودننمايد و ھنگامیكه زوج ارز

است نشاندھنده حالت رنج ) حالت ايده آل افقيودر(ھنگامیكه باند بولینگر باريك . ندھست volatility خوبي براي میزان
.دارد volatility باند بولینگر پھن میباشد حكايت از باال بودناست و ھنگامیكه volatility و پايین بودن

: حالت روند
ADX  چنانچه مقدار. باشد٢٠بزرگتر از ADX  ه افزايش نمايد نشاندھنده اين است كه  برسد و شروع ب٢٠به باالي

كه روند رو  شروع به كاھش نمايد حاكي از اين است۴٠ و بخصوص باالي ٢۵از باالي  ADX است اما اگربازار داراي روند
.كردبه افول است و بايد از گرفتن پوزيشنھاي جسورانه در جھت روند پرھیز

از طريق انديكاتورھاي مربوط به مومنتم، بدنبال پیشنھاد میكنم كه ADXعالوه بر.مومنتم ، جھت روند را تايید نمايد
براي  .تريدرھا از اسیالتورھا براي يافتن نقاط ورود مناسب و در جھت روند استفاده میكننداكثر. تايید شرايط روند باشیم

ھستند تا سیگنال خريد بدھند و MACD ، استوكاستیك و RSIمثال در يك روند صعودي تريدرھا بدنبال میانگین متحركھا، 
تنھا تعداد معدودي از معامله گران از . براي ورود استفاده مینماينددر روند نزولي از سیگنال فروش اين انديكاتورھا
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" متحركھاي ايده آلمیانگین"يكي از قويترين انديكاتورھاي مومنتم عبارت است از . استفاده میكنندانديكس مومنتم
ده  SMA بگیرند بدين صورت كه در روند صعودي متحركھا از كوچك به بزرگ به ترتیب پشت سر ھم قراريعني میانگین

 روزه ھم پايین آنھا ٢٠٠ روزه و ١٠٠ھاي  SMA روزه باشد وSMA 50 روزه باالتر از٢٠روزه باشد و SMA 20 روزه باالتر از
پايین میانگین متحركھاي كه میانگین متحركھاي كوچكتر،در روند نزولي حالت ايده آل ھنگامیست. داشته باشندقرار

.بزرگتر قرار داشته باشند

تعیین نقاط ورود: دوم قدم
در اينجا يك سري از دستورالعملھا . میبايست نقاط ورود را شناسايي نمودپس از تعیین حالت رنج يا روند دار بودن بازار،

از تعداد بیشتري از آنھا استفاده ھر چه. تلف از آنھا استفاده میكنم مي آورمانديكاتورھايي را كه در تايم فريم ھاي مخو
:بودكنیم، معامله ما از اعتبار بیشتري برخوردار خواھد

روزقوانین معامله در حالت رنج بازار در بین
االتر حالت رنج وجود دارد از اينكه در تايم فريم ببراي تعیین نقاط ورود از نمودار ساعتي استفاده كنید و براي تايید-1

.نمودار روزانه بھره بگیريد
.از اسیالتورھا براي تعیین نقطه ورود در حالت رنج استفاده نمايید-2
(استوكاستیكو RSI نقاط ھیجاني يا اشباع(اسیالتورھا بدنبال شرايط بازگشت باشید در-3
ناكام بماند، معامله از شرايط بھتري برخوردار يت كلیديدر صورتیكه قیمت در عبور از يك سطح مقاومت و يا حما-4

(میانگین متحركھا استفاده نمايیداز نقاط بازگشتي فیبوناچي و(است 
باندھاي بولینگر و سطوح بازگشت فیبوناچي، MACD  ،RSIاستوكاستیك، : انديكاتورھا 

حالت رنج در میان مدتقوانین معامله در
.ستفاده كنیداز نمودار روزانه ا-1
.براي ورود در اين حالت وجود دارددو روش-2

دراز  volatility كوتاه مدت از volatility در اين حالت بايد صبر كنیم تا. آمدانتظار براي فرصتھايي كه بوجود خواھد: الف)
.باالتر برود و سپس به حالت عادي برگرددمدت

.ي تشخیص رنج موجود از باندھاي بولینگر استفاده كنیدبرادر اينحالت. وارد شدن در رنج موجود: ب)
.و استوكاستیك باشید RSIدر اسیالتورھايبدنبال شرايط بازگشت-3
.در حال كاھش میباشد كمتر است و٢۵از  ADX مطمئن شويد كه-4
 (مقاومت و حمايت كلیديناتواني قیمت در عبور از خطوط  ) .بدنبال تايید شرايط رنج با توجه به رفتار قیمت باشید-5

و سطوح بازگشت فیبوناچي MACD  ،RSIبولینگر، استوكاستیك، باندھاي: انديكاتورھا 

قوانین معامله در حالت روند دار بودن بازار در میان مدت
.بدنبال رشد روند در نمودار روزانه و تايید آن توسط نمودار ھفتگي باشید-1
.دارنده دال بر روند دار بودن بازار ھستند در بازار وجودببینید كدامیك از مشخصاتي ك-2
.فیبوناچي يا مووينگ اوريج ھا خريد كنیدو يا در نقاط اصالح قیمت بر روي سطوح كلیدي breakout در نقاط شكست-3
.سطوح مقاومتي كلیدي و اصلي وجود نداشته باشددر نظر داشته باشید كه در جلوي قیمت-4
.تايید روند استفاده كنیداز الگوھاي شمعي برايسعي كنید -5
.در جھت معامله صورت بگیرددر نظر داشته باشید كه عبور میانگین متحركھا از ھم-6
.شويدمھم وارد معامله high/low در عبور از نقاط-7
(آماده رھا شدن.(باشدخیلي فشرده volatility حالت ايده آل اين است كه قبل از ورود-8
.شما باشددر نظر داشته باشید كه اخبار فاندامنتال در جھت معامله-9

الیوت، فیبوناچي،ابرھاي ايشي موكو، امواج RSI، پارابولیك سر،  ADX : انديكاتورھا

مدتدر میان breakout قوانین معامله در
.نمودار روزانه را زير نظر بگیريد-1
.خیلي كمتر شود) بزرگترتايم فريم(دراز مدت  volatility از) تايم فريم كوچكتر(ه مدت كوتا volatility صبر كنید تا مقدار-2
.ايجاد شده واقعي است يا نويز است break با استفاده از خطوط پیوت مشخص كنید كه آيا شكست-3
.معامله از يكديگر عبور كنندمنتظر بمانید تا مووينگ اوريجھا در جھت-4

فیبوناچيدھاي بولینگر، میانگین متحركھا،بان: انديكاتورھا 
  مديريت ريسك

  
مديريت ريسك

موارد زيادي را . ولي رعايت آن براي اغلب تريدرھا بسیار مشكل میباشدمديريت ريسك يك موضوع ظاھرا ساده است
چقدر باھوش تريدرھاجداي از اينكه . كه معامله گران پوزيسیون ھاي برنده را تبديل به باخت میكنندمشاھده كرده ايم

. آنھا ضرر كنند بحث روانشناسي آنھاستباشند يا چقدر نسبت به بازار شناخت داشته باشند، آنچه كه باعث میشود
پیچیده است كه تنھا تعداد كمي میتوانند سود كنند؟ خیر اينگونه نیست چرا اينگونه است؟ آيا براستي اين بازار آنقدر

"مديريت ريسك" بهتريدرھا بدين خاطر ضرر میكنند كه. تباھات خیلي ساده را تكرار میكنندمعامله گران اشبلكه اكثريت
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.اھمیت نمیدھند

مقدار سود را اينكه شما بدانید در ھر معامله چه مقدار از سرمايه را به خطر بیاندازيد و انتظار چهمديريت ريسك يعني
كه به ضرر رفته اند مدت زمان زيادي اعث میشود كه معامالتينداشتن درك صحیحي از مديريت ريسك ب. داشته باشید

از موعد بسته شوند و در نتیجه میبینیم كه تعداد معامالت سود ده از باز بمانند و معامالتي كه به سود رفته اند زودتر
اينجا چند رپس براي مديريت صحیح ريسك چه بايد كرد؟ د. بیشتر است ولي باالنس منفي شده استمعامالت ضرر ده

.اي كه دارند بايد آنھا را بخاطر بسپارنددستورالعمل كلیدي بیان میكنیم كه تمام معامله گران جداي از ھر استراتژي

 (RRR) نسبت سود به ضرر
 باشد ١ به ٢مقدار اين نسبت میبايست حد اقل. الزم است كه براي ھر معامله نسبت سود به ضرر را مشخص نمود

ثابت و مشخص باعث میشود تا از معامله اي  RRR داشتن نسبت) باشد مقدار نباشد ولي بیشتر میتواندكمتر از اين(
 .ندارد چشم پوشي كنیم و وارد آن نشويمكه ارزش ريسك كردن را

 (stop loss) داشتن حد ضرر
با . استفاده نمايیم stop loss بايد ازبراي مشخص نمودن حداكثر ضرري كه حاضر ھستیم در يك معامله بپذيريم

شدن در حالتي كه يك ضرر ھنگفت تمام سودھا را به باد میدھد پرھیز معامله گران از گرفتار stop loss استفاده از
يكي از عادتھاي خوب. استاپ الس لغزشي ھم براي محافظت از سود خیلي مناسب میباشداستفاده از. میكنند

كه در ابتداي معامله تعريف كرده امله آنھا به مقدار سودي برابر با مقدار ضرريمعامله گران موفق اين است كه وقتي مع
براي . و حتي قسمتي از پوزيشن را در اين مرحله میبندنداند میرسد، استاپ الس را به نقطه ورود منتقل میكنند

 بھترين استراتژي اين است كهبه پوزيشن برنده ھستند و میخواھند با روند حركت كنند،آنھايي كه بدنبال اضافه كردن
نظرشان بوجود بیايد يعني بر يك پوزيشن مستقل از پوزيشن قبلي باز كنند و براي ورود منتظر بمانند تا شرايط مورد

و براي معامله دوم ھم بايد ( breakout مثل(را ھم باز كنند مبناي ھمان اصولي كه معامله اول را باز كرده اند دومي
RRR استاپ الس  پیپ باالتر از معامله اول باز گردد نبايد ھمان۵٠بگیرند يعني اگر معامله خريد دوم ر نظرجداگانه د

 .نموداولي را براي دومي ھم در نظر گرفت و اينجا ھم بايد مديريت ريسك را رعايت

استفاده از حدضرر در مديريت ريسك
بدنبال موفقیت در  داشتن حد ضرر براي ھر معامله گري كهدر معامالت،" مديريت سرمايه"به اھمیت و نقش با توجه

. بايد مشخص كنیم كه چه مقدار ضرر را پذيرفته ايميعني قبل از ورود به معامله. بازار ارز میباشد يك امر واجب است
:دو مرحله وجود دارد stop loss براي استفاده موفقیت آمیز از. شودبعبارتي میزان ريسك بايد حتما مشخص

استاپ اولیه در يك عدد منطقي و معقولقرار دادن-1
.در جھت شما حركت كندانتقال استاپ به ناحیه سود چنانچه قیمت-2

:میكنیمبراي مشخص كردن استاپ الس راھھاي زير را پیشنھاد

دو روز قبل low روش: الف
يعني چنانچه آخرين كندل روزانه. رار دھیمدو روز گذشته ق low پیپ پايین10براي پوزيشن خريد ، استاپ الس را

EUR/USD داراي low  میباشد و١٫١٢٠٠برابر با  low  ١٫١٠٩٠الس را در  میباشد استاپ١٫١١٠٠كندل روزانه قبل از آن 
.دو روزه قراردھیم low  پیپ پايین تر از١٠يعني 

استفاده از پارابولیك سر : ب
مثال زير مشخص میكند كه چگونه بايد از . استاپ را آنجا قرار دھیدي است كه بايدنقطه ھاي انديكاتور پارابولیك سر جاي

:كرداستاپ الس استفاده

فرض كنید استاپ . پیپ زير آن قرار دھید٢٠ھنگامیكه پوزيشن خريد باز میكنید، خط حمايت را مشخص كرده و استاپ را 
 پیپ در جھت معامله به سود رفت، نیمي از معامله را ۶٠یزان قیمت به موقتي.  پیپ از نقطه ورود فاصله دارد۶٠شما 

باال حركت كند چنانچه پس از اين پارابولیك سر به سمت. نیمه ديگر را به نقطه ورود منتقل نمايیدببنديد و استاپ
طي روز البته ممكن است در .استفاده نمودوباالي نقطه ورود باشد، میتوان از پارابولیك سر بعنوان نقطه خروج

مثال چنانچه قیمت موفق شود يك خط . بتوانید استاپ را حركت دھیدسیگنالھاي ديگري بوجود بیايند كه بكمك آنھا
داد  پیپ پايین اين خط حمايت جديد قرار٢٠خط تبديل به خط حمايت میشود و میتوان استاپ را مقاومت را بشكند آن

اين است كه شما بايد استاپ نكته اساسي كه بايد توجه داشت. شد پیپ از قیمت فاصله داشته با۴٠ تا ٣٠حتي اگر 
ديگر نمیخواھید كه در بازار باشید و معموال وقتي قیمت به الس را در نقطه اي قرار دھید كه چنانچه قیمت به آن برسد

.استاپ الس برخورد میكندپايین خط حمايت میرسد به

روانشناسيمالحظات
بقول (كه اغلب ناديده گرفته میشود عبارت است از  ريسك مناسب، يكي ديگر از عوامل مھميعالوه بر داشتن مديريت

معامله گراني كه تحمل فشارھاي رواني و استرس ھاي بازار را نداشته . سالمداشتن روح (farrokh جناب استاد
.چقدر ھم كه ماھر باشند در دراز مدت قادر به ادامه كار نیستندباشند ھر

ن احساس و بیطرف بودن نسبت به معاملهنداشت
معامله گران يكي ديگر از عادات خوب! ورود و خروج بايد بر اساس استراتژي باشد نه ترس و طمعتصمیمگیري براي
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. تريد ھاي خود ازدواج نمیكنندموفق اين است كه نسبت به معامله خود از نظر احساسي بي تفاوت ھستند و با
آنگاه پس از چند ضرر متوالي در پي تغییر دادن استراتژي بر ات را در معامالت شان وارد كنندچنانچه تريدرھا احساس
میكند نه يك معامله گر خوب بر اساس استراتژي تريد! معامله سود ده احتیاط را كنار میگذارندمي آيند و يا پس از چند

.ترس و طمع

زمان استراحت
تريد را رھا كنید و ا ھستید، قبل از آنكه ترس يا طمع بر استراتژي شما غلبه كندمیان زنجیره اي از ضررھھنگامیكه در

باشند پس از نظر رواني بايد تحمل مواجھه با ضرر را قبول كنید كه تمام معامالت نمیتوانند سود ده. استراحت كنید
استراحت چند روزه و خارج بودن ازگاھي اوقات يك . معامله ضرر دار خود خارج شويدداشته باشید و بدون ناراحتي از

اين حالت منجر به ضررھاي بازار بھترين راه حل براي پاك كردن ذھن از ضررھاي متوالي است چرا كه ادامه دادن در
اينكه بخواھید با ضررھايتان بجنگید و وانمود كنید كه ھمواره بھتر است كه بجاي. بیشتر و بھم ريختن اعصاب میگردد

معامالت ضرر شما ھرچقدر ھم كه مطالعه و تجربه داشته باشید باز ھم با. آنھا اعتراف نمايیدرند، به وجودآنھا وجود ندا
داريد تا بتوانید يك روز ديگر به تريد ادامه دھید و نكته اينجاست كه بايد آنھا را به قدر كافي كوچك نگاه. ده روبرو میشويد

تكنیكھاي مديريت سرمايه مناسب میتوانید ھمه ضرر ھايتان را جبران با . دھیددر عوض به سودھايتان اجازه رشد
 درصد ٢معامله بیشتر از ھیچگاه در يكدو به يك تاكید میكنیم و گوشزد میكنیم كه RRR بخاطر ھمین روي .نمايید

.از سرمايه را به خطر نیاندازيد
گران موفق با آنھا  قانون وجود دارد كه معامله١٠ھمواره يا سھام يا فیوچرز معامله میكنید،  forex درجداي از اينكه شما

:زندگي میكنند
.ضررھايتان را محدود كنید-1
.سودھايتان اجازه رشد دھیدبه-2
.حجم پوزيشنھا را معقوالنه انتخاب كنید-3
.مناسب را رعايت كنید RRR نسبت-4
.باشیدبراي معامالت به اندازه كافي سرمايه داشته-5
.با روند مبارزه نكنید-6
.اضافه نكنیدھیچگاه پوزيشني كه در ضرر رفته است را-7
.از انتظارات بازار آگاه باشید-8
.يك دفترچه معامالتي داشته باشید. بگیريداز اشتباھات خود درس-9

  .را مشخص كنیدماكزيموم ضرر و ماكزيموم سود خود-10
  

فصل ھشتم

كالاستراتژيھاي معامالتي تكنی

تحلیل چندين تايم فريم
صندوقھاي سرمايه گذاري بزرگ بكار گرفته میشود، معامله در جھت روند است چرا يكي از محبوبترين روشھا كه توسط

 ٧٠: مديران مالي برجسته به گفته يكي از. سودھاي بزرگ ھمواره از روندھا و حركات بزرگ بازار حاصل میشوندكه
اين موضوع باعث میشود تا تحلیل چندين تايم فريم . مي افتد درصد از زمان كار بازار اتفاق٢٠ر درصد حركات بازار تنھا د

به فرض كنید كه از شیكاگو. كند چرا كه تصوير كلي بازار را ھمواره بايد مد نظر قرار دادمختلف اھمیت ويژه اي پیدا
به راست میپبچید ولي ھمواره بايد ما مرتبا به چپ يادر طول راه پیچھاي بسیاري وجود دارد و ش. سمت فلوريدا میرويد

در دنیاي معامله گري، خريد در يك روند صعودي و يا فروش در . میرويدآگاه باشید كه در اصل شما داريد به سمت جنوب
 .بسیار پرسود تر از اين است كه شما بخواھید در قله ھا بفروشید يا در كف بخريديك روند نزولي

جھت تشخیص روند و سپس استفاده از چارت روزانهن نوع تحلیل چندين تايم فريم عبارت است ازعمومي تري
.استفاده از نمودار يكساعته براي تعیین نقاط ورود

  .را نشان میدھد AUD/USD زير نمودار روزانهشكل
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كردند كه روند رو به اتمام جديد تشكیل داد و خیلي ھا فكر high  نمودار يك٢٠٠۴ و اوايل سال ٢٠٠٣در اواخر سال 
 به قوت خود باقي ماند و ھمه فروشندگان ٢٠٠۵تا سال اما اين روند قدرتمند. است و موقعیت خوبي است براي فروش

 AUD/USD شكل زير نمودار يكساعته. موثر و سود ده عبارت است از معامله در جھت رونداستراتژي. ر خارج كردرا از بازا
روي نمودار 2004ژوئنlow 17  و نقطه٢٠٠۴فوريه  high نشان میدھد كه خطوط بازگشت فیبوناچي مابین نقطهرا

. میكنیم Buy بعنوان خط حمايت استفاده كرده وي درصد فیبوناچ٧۶بجاي فروش ما از خط بازگشتي . ترسیم شده اند
و از نمودار يكساعته براي نقطه ورود ) در اينجا صعودي است(تشخیص میدھیم در واقع از نمودار روزانه جھت روند را

  .میگیريمكمك
  

  
  

  مالحظه میكنید٢٠٠۵ تا مي ٢٠٠٢را از ژانويه  GBP/USD در شكل زير نمودار روزانه: مثالي ديگر 
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زيادي را وسوسه كرد تا در اين قله ده ساله را ثبت كرد و مجددا معامله گران high رز يك نقطه اين زوج ا٢٠٠۴در ژانويه 
در زير . قبلي فراتر رفت و ضرر ھنگفتي را متوجه فروشندگان نمود درصد از مقدار١٠بفروشند اما رالي ادامه يافت و 

بدنبال موقعیت جاي اينكه بخواھیم در قله بفروشیمدر اين نمودار ما ب. يكساعته را مالحظه میكنیدھمان شكل، نمودار
 وجود ٢٠٠۴صعودي سپتامبر تا دسامبر روي نمودار دو خط بازگشتي فیبوناچي مربوط به موج. خريد در كف ھستیم

.ھستنددارند كه موقعیتھاي خوبي براي خريد

در شكل زير زير نمودار . ستفاده قرار گیرداروش تحلیل چندين تايم فريم میتواند در تايم فريمھاي پايین تر ھم مورد
  .را مالحظه مینمايید CHF/JPY يكساعته
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 ناكام ٢٠٠۵ فوريه ٩تا 2004 دسامبر٣٠از  درصد فیبوناچي مربوط به موج نزولي ٣٨٫٢قیمت در عبور از خط بازگشت 
نمودار روزانه را ھم جھت حصول اطمینان از نزولي بودن روند  .مانده است و روند در اين تايم فريم كامال نزولي است

به روزه راSMA 100 روزهSMA 20  روزه قرار دارد و٢٠٠كه قیمت زير میانگین متحرك ساده مالحظه میكنیم و میبینیم
 دقیقه اي را در ١۵براي ورود نمودار حال. ت پايین قطع نموده است و اين تايیدي است بر مومنتم نزولي اين زوج ارزسم

  .شكل زير در نظر میگیريم
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اين خط به سمت باال ٢٠٠۵ مي ١١در . درصد فیبوناچي مربوط به روند نزولي قبلي است٣٨٫٢خط بازگشتي خط افقي 
به تايم فريمھاي باالتر معامله معكوس انجام داده خريد كنیم با توجه breakout شكسته میشود و ما بجاي اينكه در اين

 !و میفروشیم

فروختن در قله ھا و  .فتادن در دام معامالت اشتباه و خطرناك بر حذر باشیمفريم بزرگتر باعث میشود تا از اتحلیل تايم
بتوانیم اوضاع بازار را تشخیص داده و از اين استراتژي خريدن در كف ھا میتواند استراتژي سود ده اي باشد بشرطیكه

) ٢۵كمتر از  ADX) كنیمتنھا در شرايط رنج استفاده

(دو رقم آخر آنھا صفر استاعدادي كه (استراتژي اعداد رند
. گرفته میشودبعبارتي رفتار دينامیك بازار، مفھوم سودآوري است كه توسط اكثريت معامله گران ناديدهساختار بازار يا

در فاركس در تايم . پويا و دينامیك بازار استكلید معامالت موفق در بازه زماني يا تايم فريم كوتاه مدت، درك رفتار
از آنجا كه معامله ". جريان سفارشات"باعث حركت قیمت میشود عبارت است از ن تر از روزانه، آنچه كهفريمھاي پايی

تريدرھاي كوتاه مدت اطالعات محرمانه اي ندارند تا از سفارشات بانكھاي بزرگ آگاه شوند، بنابراين برايگران جزء
با حجم خیلي زياد در آن نواحي اجرا میشود وراتضروري است كه بتوانند نواحي قیمتي را كه سفارشات بزرگ و دست

براي تريدرھاي كوتاه مدت بسیار موثر است چرا كه باعث میشود تا آنھا در اين تكنیك. شناسايي و پیش بیني نمايند
 .باشند كه غولھاي بازار قرار دارندھمان طرفي

گشت قیمت در مواجھه با خطوط حمايت و مقاومت كه بخواھیم از ھر بردر تايم فريمھاي پايین تقريبا غیر ممكن است
از يكي. اينجاست كه بايد نواحي را انتخاب نمايیم كه احتمال برگشت قیمت در آن بیشتر استنكته. سود كسب كنیم

 رقم آخرشان ٢و اعدادي كه روشھاي خوب عبارت است از انجام معامله معكوس در سطوح مھم رواني مانند اعداد رند
دفعاتي كه قیمت در تايم فريمھاي كمتر از روزانه بدون طي آمارگیري از تعداد ) ٢٫٠١٠٠ يا ١٫۴۴٠٠مثل .(صفر است

 صفري برگشت نموده است، به اين نتیجه ٢با سطوح مقاومت و حمايت متشكل از اعداد توجه به روند موجود در برخورد
سطوح را شكسته و رد شتر از مواقعي بوده كه اينايم كه تعداد دفعاتي كه قیمت برگشت كرده است بسیار بیرسیده

 پیپي ۵٠ پیپ، يك سود ٢٠ تا ١۵میتوانند با ريسكي بین اين يكي از فرصتھايیست كه تريدرھاي كوتاه مدت. كرده است
زياد مشكل نیست تنھا مستلزم آنست كه معامله گر درك و شناخت خود را نسبت به اجراي اين روش. بدست آورند

اكثر حد سودھا . استايده ايكه پشت اين روش قرار دارد بسیار ساده. ركت كنندگان اين بازار گسترش دھدشروحیات
تريدرھا بشر ھستند و بشر تمايل به استفاده از اعداد چرا؟ چون. و حد ضررھا در نزديكي يا بر روي اعداد رند قراردارند

با بنابر اين. رند پس سعي میكنند تا از اين موقعیت بھره ببرندتمامي اين سفارشات خبر دابانكھاي بزرگ از. رند دارد
.دارنداستفاده از اين روش يك معامله گر در ھمان طرفي قرار میگیرد كه بانكھا قرار
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:قوانین استراتژي
خريد

 دوره ٢٠حرك ساده میانگین مت) SMA20  دقیقه بدنبال موقعیتي میگرديم كه زوج ارز كامال پايین١۵ يا ١٠تايم فريم در-1
.خود قرار دارد) اي
.پايین تراز يك عدد رند، خريد میكنیم ( پیپ١٠كمتر از (چند پیپ -2
.تر از نقطه ورود قرار میدھیمپايین) بیشتر نشود( پیپ ٢٠استاپ الس را -3
 از پوزيشن را بسته و به سود رسید، نیمي) مقدار ضرر(كرده ايم وقتي قیمت به اندازه دو برابر مقداري كه ريسك-4

.مینمايیمنقطه ورود منتقل میكنیم و از اين به بعد از استاپ لغزشي استفادهاستاپ نیمه ديگر را به
فروش

 دوره ٢٠میانگین متحرك ساده ) SMA20 میگرديم كه زوج ارز كامال باالي دقیقه بدنبال موقعیتي١۵ يا ١٠در تايم فريم -1
 .داردخود قرار) اي
.باال تراز يك عدد رند، میفروشیم)  پیپ١٠كمتر از (د پیپ چن-2
 .باالتر از نقطه ورود قرار میدھیم)بیشتر نشود( پیپ ٢٠استاپ الس را -3
پوزيشن را بسته و به سود رسید، نیمي از) مقدار ضرر(قیمت به اندازه دو برابر مقداري كه ريسك كرده ايم وقتي-4

.استاپ لغزشي استفاده مینمايیم ورود منتقل میكنیم و از اين به بعد ازاستاپ نیمه ديگر را به نقطه

بازارشرايط
دلیل فاندامنتالي خاصي صورت گرفته و خبر بھترين حالت براي اين استراتژي ھنگامیست كه حركت قیمت بدون ھیچ

استراتژي در شرايط آرام ي اينبعبارت .(!از اين شوخیھا نكنید FOMC يه موقع سر(اقتصادي مھمي پخش نگرديده است 
كه شامل دالر (رنج نوساناتشان كمتر است، زوج ارزھاي كراس اين استراتژي در مورد زوج ارزھايي كه. بازار كارايي دارد

اين ھمچنین. دارند بیشترين موفقیت را بھمراه دارد commodity كه وابستگي كامل به كاال ياو ارزھايي) آمريكا نیستند
داريم كه استاپ الس در اين روش خیلي توجه.(ي براي زوج ارزھاي اصلي نیز در شرايط آرامتر بازار كارايي دارداستراتژ

(كوچك است

بیشتربھینه سازي
يعني اگر بر روي . روش بیش از پیش میگردددر صورتیكه اعداد رند با سطوح تكنیكي مھم مقارن شوند، موفقیت اين

.و يا باندھاي بولینگر قرار داشته باشند احتمال موفقیت بیشتر است، میانگین متحركھااعداد رند، خطوط فیبوناچي

:مثالھا
  .قرار داردSMA20 را میبینید كه كامال پايین EUR/USD دقیقه اي١۵در شكل زير نمودار :الف

  
خريد میكنیم و استاپ ١٫٢٧٩۵طبق قوانین استراتژي در .  صفري ماست٢ میرود كه عدد رند يا ١٫٢٨٠٠قیمت بسمت 

نیمي از معامله را در دو برابر میزان ضرر . صعود میكند پايین آمده و سپس١٫٢٧٨۶قیمت تا .  قرار میدھیم١٫٢٧٧۵را در 
استاپ از اينجا به بعد از. سود بسته و استاپ نیمه ديگر را به نقطه ورود منتقل میكنیمپیپ+ ۴٠ با ١٫٢٨٣۵يعني در 

دو كندل قبلي استفاده  low روشما در اينجا از. براي اينكار روشھاي زيادي وجود دارد. لغزشي استفاده میكنیم
 بسته میشود و ما در ١٫٢٨٣١نیمه دوم معامله در . )قرار دارددو كندل قبل low در ھر لحظه استاپ الس زير(میكنیم

.میكنیمپیپ سود+ ٧۶مجموع 

 در ١٠۵قرار دارد و بسمت SMA20 را مالحظه میكنید كه كامال پايین USD/JPY  دقیقه اي١۵در شكل زير نمودار  :ب
  .حركت است
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 يك خط مھم ٢٠٠۵اوايل  و٢٠٠۴نه تنھا از نظر رواني يك عدد مھم است بلكه در طول سال  USD/JPY  براي١٠۵عدد 
 و ٢٠٠۴چھارده مي  high فیبوناچي مربوط به نقطه درصد٢٣٫۶ھمچنین حط بازگشتي . حمايت و مقاومت بوده است

ھمه اينھا حاكي از يك سیگنال قوي بازگشتي است چرا كه . اين عدد قرار دارد بر روي٢٠٠۵فده ژانويه ھ low نقطه
دستور خريد را در بنابراين ما. بسیاري در اين نقطه سودھاي خود را برداشته و از بازار خارج میشوندفروشندگان

نیمي از معامله را . پايین آمده و سپس بر میگردد١۴٠٫٨٨قیمت تا .  میگذاريم١٠۴٫٧۵ قرار داده و استاپ را در ١٠۴٫٩۵
استاپ نیمه ديگر را به نقطه ورود منتقل كرده و از استاپ لغزشي با استفاده از . میبنديم١٠۵٫٣۵پیپ سود در + ۴٠با 

low پنج كندل قبلي بھره میبريم( low ه دوم در نیم) امان باشیمپنج كندل قبلي باعث میشود تا از نويزھاي بازار در
معامله بیشتر سود كرديم اين بود كه در اينجا عدد رند با يك علت اينكه در اين. پیپ سود بسته میشود+ ٧۶ با ١٠۵٫٧١

تقارن اعداد رند با خطوط مھم يك روش مفید براي فیلتر كردن اين استراتژي. شده بودسطح مھم تكنیكي مقارن
.میباشد

  . میرود١٫٢٠٠٠قرار دارد و بسمت SMA20 را میبینید كه كامال پايین USD/CAD  دقیقه اي١۵در شكل زير نمودار :پ

  
سفارش خريد . حساس تر میباشد صفر داريم تا صفر میباشد و اين مورد از حالتي كه دو تا٣در اينجا عدد رند ما داراي 

+ ۴٠نیمه اول با . پايین آمده و سپس بر میگردد1.9980قیمت تا.  قرار میدھیم١٫٩٩٧۵ با استاپ الس ١٫٩٩٩۵را در 
علت افزايش سود در . پیپ سود بسته میشود+ ٨۶دو كندل قبلي با  low استاپ لغزشيپیپ و نیمه دوم با استفاده از

. تا صفر برخورد كرديم٣ اين است كه به عددي با معاملهاين
معامالت خريد بودند ولي اين استراتژي در مورد معامالت فروش ھم به ھمین خوبي كارايياگرچه اين مثالھا ھمگي

.دارد
 از ما كه به ياري خدا میخواھیم كم كم میشه و٢٠٠۵ و ٢٠٠۴دوستان عزيز مثالھاي خانم كتي الين مربوط به سالھاي }

بنده يك . اين استراتژي خیلي ساده است. دنبال مثالھاي زنده تري باشیماين كتاب براي معامالتمون استفاده كنیم بايد
: مالحظه كنیدنتايج خوب بود.  دقیقه گرفتم١۵ھمین استراتژي ساده روي ھفته گذشته و تايم فريم بك تستي از

 GBP/JPY = پیپ+692
 GBP/USD = پیپ+173
 USD/JPY = پیپ+152
 EUR/JPY = پیپ+24
 EUR/USD = پیپ+9
 USD/CAD = پیپ-9

 EUR/GBP = پیپ-40
  !يك ھفتهدرپیپ+1000در مجموع براي اين زوج ارزھا

در انتظار حركت اصلي
كاري در ساعات  GBP/USD و EUR/USD تحرك و استراحت ارزھا صحبت كرديم براي مثالدر فصل چھارم در مورد زمان

معامالت، فعال ترين بازار  درصد از كل حجم٣١بريتانیا با داشتن بیش از . آسیا در محدوده كوچكي نوسان دارندبازار
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 ۴٢اروپايي يعني انگلیس بھمراه آلمان، فرانسه و سوئیس كشورھاي.  درصد قرار دارد١٩دنیاست و پس از آن آمريكا با 
. دارنددر اختیاردرصد از سھم بازار فاركس را

چرا كه اين امكان را در اختیار آنھا میگذارد تا با توجه شروع بازار لندن براي معامله گران از اھمیت خاصي برخوردار است
كه يكي از مھمترين(خوبي ببرند بخصوص ھنگامیكه شب قبل در آمريكا يا آسیا اخبار مھميبه تحركات خوب ارزھا سود

 .پخش شده باشد) میباشد FOMC آنھا
در  GBP/USD عمده معامالت روي. مورد توجه معامله گران قرار میگیرددر ساعات آغاز بكار اروپا و لندن، پوند انگلیس

حركت اصلي اولیه را اين باعث میشود تا معامله گران بتوانند. توسط بازار سازھاي اروپايي صورت میگیردبازار بريتانیا و
. نماينددر چند ساعت نخست سشن لندن رديابي

 stop hunter بهزير مطرح میشود بر اين پايه استوار است كه تريدرھاي بزرگ در بازار بريتانیا مشھوراستراتژي كه در
شده و با توجه به اينكه از محل استاپھا آگاھي دارند، يعني بانكھاي بزرگ و بازيگران اصلي با حجم باال وارد بازار(ھستند

(به آن سمت و به نفع خود شكار میكنندازاراستاپ السھا را با حركت ب
برپايه . میتواند حركت واقعي نباشد) اوپن لندن(در شروع بازار لندن  GBP/USD اين به معني آن است كه حركت اولیه

بعبارتي پس از  .بايد منتظر ماند تا حركات اولیه و عملیات بانكھا تمام شده و حركت اصلي آغاز گردداين استراتژي
بھترين كاركرد اين استراتژي . میشويمش كردن نويزھاي بازار و شروع حركت واقعي قیمت، ما وارد معاملهفروك

 .آمريكا و يا پخش اخبار اقتصادي مھم توام باشدھنگامیستكه ورود به معامله با آغاز بازار

 GBP/USD قوانین استراتژي براي
 : خريد

صله زماني شروع بازار اروپا تا شروع بازار لندن مشخص شود بعبارتي محدوده در فاابتدا صبرمیكنیم تا رنج قیمت-1
 ١٠:٣٠تا 9:30به ساعت خودمون میشه حد فاصل.(به وقت نیويورك مشخص میكنیم ٢amتا  ١amرا بین ساعت قیمت

(صبح تھران
.پس بطرف باال صعود كندذكر شده پايین تر آمده و سمحدوده low  پیپ از٢۵منتظر میمانیم تا قیمت حداقل -2
.محدوده ذكر شده يك دستور خريد قرار میدھیم high ده پیپ باالتر از-3
.نقطه ورود قرار میدھیم پیپ پايین تر از٢٠استاپ الس را -4
ه نیمي از پوزيشن را بسته و براي نیمه ديگر استاپ را به نقطھنگامیكه قیمت به اندازه دو برابر حد ضرر صعود كرد،-5

.از آن از استاپ الس لغزشي استفاده مینمايیمورود منتقل كرده و بعد

: فروش
شروع بازار لندن مشخص شود بعبارتي محدوده ابتدا صبر میكنیم تا رنج قیمت در فاصله زماني شروع بازار اروپا تا-1

 تا ٩:٣٠یشه حد فاصل به ساعت خودمون م. .(نیويورك مشخص میكنیمبه وقت ٢amتا  ١amقیمت را بین ساعت 
(تھران صبح١٠:٣٠

 .آمده و سپس بطرف پايین كاھش پیدا كندمحدوده ذكر شده باالتر high  پیپ از٢۵منتظر میمانیم تا قیمت حداقل -2
.شده يك دستور فروش قرار میدھیممحدوده ذكر low ده پیپ پايین تر از-3
.رار میدھیمق پیپ باال تر از نقطه ورود٢٠استاپ الس را -4
پوزيشن را بسته و براي نیمه ديگر استاپ را به ھنگامیكه قیمت به اندازه دو برابر حد ضرر كاھش يافت، نیمي از-5

 .استاپ الس لغزشي استفاده مینمايیمنقطه ورود منتقل كرده و بعد از آن از

 : مثال
.  میرسد١٫٨٩١٢و به دا به سمت باال صعود كردهبا شروع بازار لندن ابت GBP/USD شكل زير مالحظه میكنیم كهدر

  .سپس قبل از شروع بازار آمريكا شروع به كاھش میكند
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اين رنج  low مقدار. میگیريمو شروع بازار لندن را در نظر) اروپا(رنج ايجاد شده در حدفاصل شروع بازار فرانكفورت
 پیپ ٢٠ يعني ١٫٨٨١۴دستور فروش گذاشته و استاپ را در ١٫٨٧٩۴بنابر اين ما ده پیپ پايین تر در .  میباشد١٫٨٨٠۴

نیمي از مت به تارگت،با رسیدن قی.  میباشد١٫٨٧۵۴ برابر حد ضرر يعني در ٢حد سود . میدھیمباالتر از نقطه ورود قرار
دو كندل قبلي از  high با استفاده از مقدارمعامله را بسته و استاپ نیمه ديگر را به نقطه ورود منتقل كرده و پس از آن

پیپ سود + ٩۴ بسته میشود و ما مجموعا ١٫٨٧۴٠پیپ سود در + ۵۴با نیمه دوم. استاپ الس لغزشي كمك میگیريم
  .كسب میكنیم

  
  

براساس كندل روزانه داخلي Breakout استراتژي
. انجام میگیرند شده است volatility سراسر اين كتاب تاكید زيادي بر روي معامالتي كه بر اساس فراريت قیمت يادر

در اينجا يكي از ساده ترين استراتژيھايي كه بر اين  .اين گونه معامالت بسیار مورد پسند تريدرھاي حرفه اي ھستند
.میدھیمبه ھیچ چیز ديگري احتیاج ندارد را شرح)و البته چارت روزانه(بینا رد و بجز دو چشمپايه قرار دا

كندل روزانه قبلي تجاوز  low و high آن از مقدار low و high ايست كه مقداركندل روزانه: تعريف كندل روزانه داخلي
 عدد ٢بايد صبر كنیم تا براي ورود.ي قرار داشته باشدبعبارتي رنج نوسانات قیمت در آن روز در درون كندل قبلنكند يا

كندل  high براي خريد، با عبور قیمت از) تشكیل گردنديعني دو تا كندل در دل ھم. (كندل روزانه داخلي تشكیل گردد
ه و درقرار داد) كندل كوچكتر(كندل دومي low  پیپ پايین١٠میشويم و استاپ الس را وارد) كندل بزرگتر(داخلي اولي

برابر ريسكي كه كرده ايم و ھنگامیكه قیمت به میزان دو (stop and reverse) ھمین نقطه يك دستور فروش میگذاريم
.حالت فروش ھم دقیقا بر عكس میباشد.(مینمايیموارد سود گرديد، بوسیله استاپ لغزشي از سود محافظت

: بھینه سازي
براي مثال چنانچه كندل . افزايش داده ايم در نظر بگیريم احتمال موفقیت رادر صورتیكه ساختار تكنیكال چارت را ھم
به  breakout انتھاي يك مثلث افزايشي تشكیل شده باشد احتمال موفقیت درداخلي در باالي محدوده رنج قبلي و در

پايین بیشتر  سمتبه breakout بیشتر میشود يا بر عكس اگر در انتھاي يك مثلث كاھشي باشد احتمالسمت باال
براي . متحركھا ھم داراي اھمیت ھستندعالوه بر مثلثھا، سطوح حمايت و مقاومت و خطوط فیبوناچي و میانگین. است

به سمت باال بیشتر  breakout حمايت قوي وجود داشته باشد احتمالمثال اگر در پايین كندل داخلي مورد نظر يك خط
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.ت پايین يك خطا يا نويز باشد زيادتر میگرددبه سم breakout است واحتمال اينكه
  
  
  
  
  

:مثالھا
  .میدھدرا نشان EUR/GBP شكل زير نمودار روزانه

  
  

كندل داخلي  high  پیپ باالي١٠ابق استراتژي يك دستور خريد مط. دو تا كندل داخلي در شكل مشخص شده اند
به فاصله .  قرار میدھیم٠٫۶۵٧٩در ) بزرگتر(اولكندل داخلي low  پیپ زير١٠ و يك دستور فروش ٠٫۶۶٣۴در ) بزرگتر(اول

 زير كندل  پیپ١٠در اين لحظه میبايست استاپ الس را . خريد اجرا میشوددو كندل بعد از كندل داخلي دوم دستور
 stop and ازقرار داده و در ھمین نقطه يك دستور فروش قرار دھیم در واقع٠٫۶۵٨٩يعني در ) كوچكتر) داخلي دوم

reverse پیپ + ٩٠ يعني ٠٫۶٧٢۴ھنگامیكه قیمت به استفاده میكنیم تا اگر قیمت برگردد وارد معامله فروش شويم
ب داريم میتوانیم ھمینجا از بازار بیرون بیايیم و يا اينكه با استفاده ازانتخاسود معادل دو برابر حد ضرر ما رسید، دو

.استاپ لغزشي بدنبال سود بیشتر باشیم

  .میدھدرانشان NZD/USD شكل زير نمودار روزانه
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و خود نمودار در اينجا فقط  MACD با توجه به. در اينجا براي بھینه سازي به مسائل تكنیكال چارت روزانه دقت میكنیم
 stop and سیگنال میدھد ولي ما منتظر میمانیم تا در نقطهابتدا پوزيشن فروش. صعودي ھستیم breakout بدنبال

reverse زير پیپ١٠ وارد پوزيشن خريد شده و استاپ الس را ١٫۶٠٠٨بنابر اين در . ويممعامله خريد شاين پوزيشن وارد
low  با دو برابر مقدار ريسك يعني با ١٫۶٢٠٨ قرار میدھیم و با رسیدن قیمت به ١٫۵٩٠۵كندل داخلي كوچكتر يعني در
  . میخوابیمپیپ سود از بازار خارج میشويم و میريم+ ٢٠٠

  
  

 Fader استراتژي
بوجود آمده و عبور قیمت از يك خط مھم  breakout حالت مواجه شده اند كه ھمراه بامله گران به كرات با اينھمه معا

.معامله شده اند ولیكن قیمت بازگشت نموده است و آنھا متضرر گرديده اندوارد
ھمان جھت حركت كه درھنگامیكه قیمت يك خط مھم را میشكند و از آن عبور میكند ھیچ تضمیني وجود ندارد در واقع

كه معامله گران اينتربانك سعي میكنند تا وقتي قیمت از يك سطح خیلي مھم عبور میكند، اغلب شاھد بوده ايم. نمايد
ايجاد  breakout معامله در جھت. ھا را شكار نمايند stop loss بازگردانند تابطور موقت قیمت را به پشت اين سطح

ھاي خطا يا نويز از  breakout اي ريسك بااليي است چرا كه در اين سطوح معموال تعدادسطوح خیلي مھم، دارشده در
يك خط مقاومت، معموال قیمت قبل از عبور از آن مثال در مواجھه با. ھاي واقعي و درست بیشتر است breakout تعداد

ئله باعث شده تا تريدرھاي ضد روند از ايناين مس) آن برخورد نموده و بر میگرددبه(خط ابتدا چند بار آن را تست میكند 
ضررھاي ھنگفت گردد و اين ھم میتواند منجر به breakout البته گرفتن پوزيشن معكوس بھنگام. موقعیت استفاده كنند

بنابر اين . واقعي شروع میگردد breakout بعبارتيامر ھنگامي اتفاق مي افتد كه يك روند قوي و طوالني مدت يا
ايجاد شده خطا  breakout معامالت شويم كه با توجه به شواھد، احتمال اينكهنھا موقعي وارد اين تیپمیبايست ت
: كه در زير مي آيد بر اين اساس استوار است fader قوانین استراتژي. بااليي داشته باشدباشد درصد

قوانین استراتژي
:خريد

 كمتر باشد و در حالت ايده آل منحني٣۵از ) ١۴با دوره (آن  ADX در تايم فريم يكساعته بدنبال زوج ارزي ھستیم كه-1
ADX باشد كه نشاندھنده ضعیف بودن روند میباشدبه سمت پايین در حركت.

. پیپ پايین تر برود١۵روز قبل خود به اندازه  low منتظر میمانیم تا قیمت از مقدار-2
.خريد ثبت میكنیمروز قبل، يك دستور  high  پیپ باالتر از١۵سپس -3
.پیپ قرار میدھیم +۶٠ پیپ و حد سود را -٣٠استاپ الس را -4

: فروش
منحني كمتر باشد و در حالت ايده آل٣۵از ) ١۴با دوره (آن  ADX بدنبال زوج ارزي ھستیم كهدر تايم فريم يكساعته-1

ADX به سمت پايین در حركت باشد كه نشاندھنده ضعیف بودن روند است.
. پیپ باال تر برود١۵روز قبل خود به اندازه  high میمانیم تا قیمت از مقدارمنتظر-2
.روز قبل، يك دستور فروش ثبت میكنیم low  پیپ پايین تر از١۵سپس -3
.پیپ قرار میدھیم+ ۶٠پیپ و حد سود را -30استاپ الس را-4

براي  .مي منتشر نگرديده و انتظار حركات تند و تیز را نداريمھنگامیستكه اخبار اقتصادي مھبھترين كاربرد اين استراتژي
انتظار اعالم خبر میباشد و میتوان نتیجه بازار در شرايط بي تصمیمي به سر میبرد و در NFP مثال معموال قبل از انتشار

بعد از  breakout  كهبا ھمین برھان بايد در نظر داشت. غیر واقعي استايجاد شده به احتمال زياد breakout گرفت كه
استراتژي در ھمچنین اين. واقعي و درست میباشد و استفاده از اين استراتژي در آن زمان صحیح نیستخبر معموال

.نوساناتشان وسیع نیست، كاربرد بھتري داردكمتري دارند و دامنه volatility مورد زوج ارزھايي كه فراريت يا

:مثال
  .مینمايیدرا مالحظه EUR/USD در شكل زير نمودار يكساعته
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 ١۵ است ١٫٢١۶۶گذشته خود كه روز low  بوده و قیمت از مقدار٣۵كمتر از ADX14 مطابق قوانین استراتژي میبینیم كه
. میباشد يك دستور خريد قرار میدھیم١٫٢٢۵۴روز قبل كه  high  پیپ باالتر از١۵بنابر اين ما . يین تر آمده استپیپ پا

قرار ١٫٢٣٢٩پیپ در + ۶٠ و حد سود را ١٫٢٢٣٩ پیپ در -٣٠معامله خريد میشويم حد ضرر را  وارد١٫٢٢۶٩در قیمت 
.میدھیم

  .پیپ سود دو برابر را كسب مینمايیم-٣٠ا با ريسكي معادل ساعاتي بعد قیمت به ھدف ما برخورد نموده و م
  

خطا breakout استراتژي حذف
كه براي اين استراتژي را ھنگامي بكار میبريم. منظور كسب سود از روندھاي قوي طراحي شده استاين استراتژي به

قبلي عبور كرده و  high نھايت ازتشكیل میدھد و در low تشكیل داده سپس برگشته و يك high مثال قیمت ابتدا يك
اين استراتژي ما ھمراه با تريدرھاي بزرگ و كله گنده وارد بازار در واقع با استفاده از. جديد تشكیل میدھد high نقاط

.آورندجديد بوجود high آنھا ھستند كه قادرند با پولھاي خود براي قیمت نقاطمیشويم چرا كه تنھا
قوانین استراتژي

خريد
.جديد بیست روزه را ايجاد نمايد high موقعیتي میگرديم كه زوج ارز يك نقطهبدنبال-1
.نمايددو روزه را ثبت low  روز بعدي برگشت نموده و يك نقطه٣منتظر میمانیم تا قیمت در مدت -2
بور نمايد وارد معامله ع) بیست روزه(قبلي high دوروزه، قیمت طي سه روز بعدي از نقطه low چنانچه پس از ايجاد-3

.خريد میشويم
.دو روزه قرار میدھیم low پايین تر ازاستاپ الس را چند پیپ-4
.و يا از استاپ لغزشي استفاده مینمايیم برابر حد ضرر قرار میدھیم٢حد سود را -5

فروش
 .يدجديد بیست روزه را ايجاد نما low بدنبال موقعیتي میگرديم كه زوج ارز يك نقطه-1
.روزه را ثبت نمايددو high  روز بعدي برگشت نموده و يك نقطه٣منتظر میمانیم تا قیمت در مدت -2
عبور نمايد وارد معامله ) بیست روزه(قبلي low نقطهدوروزه، قیمت طي سه روز بعدي از high چنانچه پس از ايجاد-3

.فروش میشويم
.دو روزه قرار میدھیم high چند پیپ باال تر ازاستاپ الس را-4
.میدھیم و يا از استاپ لغزشي استفاده مینمايیم برابر حد ضرر قرار٢حد سود را -5

مثال
  .را مالحظه میكنید USD/JPY در شكل زير نمودار روزانه
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دو روزه در  high اكتبر يك13سپس در.  تشكیل میدھد١٠٩٫٣٠جديد بیست روزه در  low  اكتبر يك١١ابتدا قیمت در روز 

ما چند پیپ پايین . روزه خود را میشكند و از آن عبور میكند٢٠ بوجود مي آورد و در نھايت طي دو روز بعدي كف ١١٠٫٢١
ريسك  قرار میدھیم و١١٠٫٣٠دو روزه در  high فروش میشويم و استاپ را چند پیپ باالتر از وارد معامله١٠٩٫٢٠تر در 
. پیپ را میپذيريم١١٠

چنانچه از استاپ لغزشي و فرمول. میزان ريسك بسته میشود برابر٢ پیپ سود معادل ٢٢٠ اكتبر با ٢۵معامله در روز 
high ٢مالحظه میكنیم كه معامله در ) براي تعیین نقطه استاپ الس(معامله استفاده نمايیم دو كندل قبلي در اين

  .پیپ سود بسته میشود+ ٢۴٠نوامبر با 
استراتژي كانال

زوج ارزھا تمايل : دلیل آن ھم مشخص است. كه در بازار ارز بخوبي كارايي دارنداين استراتژي در زمره روشھايیست
كانالھا را میتوان . باقي بمانند طوالني در يك رنج محدود و داخل يك كانلكه روند ايجاد كنند و نمیتوانند براي مدتدارند

كه معموال اتفاق مي افتد از اين قرار است كه در سشن آسیا داستاني. براحتي با مشاھده نمودار قیمت تشخیص داد
اتفاق مي breakout وو بھنگام شروع بازار لندن يا آمريكا اين كانال شكسته میشود قیمت يك كانال تشكیل میدھد

را شاھد بوده ايم كه كانال در بازارھاي لندن و آمريكا مواقع بسیاري) اي كاش ھمیشه داستان ھمین شكلي بود. (افتد
ضروري است كه معامله گران متوجه اخبار اقتصادي بنابراين. ھمزمان با پخش اخبار اقتصادي شكسته شده است

گرديده و قیمت در نقاط بااليي كانال قرار دارد و لحظاتي ديگر ھم يك خبر يا آمار فرض میكنیم يك كانال تشكیل. باشند
كه در اينصورت بديھي است كه احتمال شكست كانال زياد میباشد. اقتصادي در اياالت متحده پخش خواھد شدمھم

.صحیح نمیباشد)  معكوسمعامله(روند پوزيشن بگیريم و در اين حالت پوزيشن خالف breakout میبايست ھم جھت با
خطي موازي خط روند رسم میكنیم طوريكه نوسانات قیمت بین اين براي رسم كانال ابتدا خط روند را كشیده و سپس

. قرار داردبدنبال موقعیتي میگرديم كه عرض كانال باريك بوده و نوسانات قیمت در محدوده كوچكي .دو خط قرار بگیرد
بیشترين كارايي اين . معامله میشويمعبور كرد، ھم جھت با شكست ايجاد شده واردپس از اينكه قیمت از كانال 

.اقتصادي و يا در شروع بازارھاي مھم مالي بكار برده شوداستراتژي ھنگامیستكه قبل از پخش اخبار مھم
:خريد در اين استراتژيقوانین

عرض كانال حتي المقدور میبايست . ك كانال رسم میكنیم پايین تر يابتدا در نمودار روزانه و يا در تايم فريم ھاي-1
.كوچك باشد

.میشويموقتي قیمت خط بااليي كانال را شكست و از آن عبور كرد وارد معامله خريد-2
.استاپ الس را چند پیپ زير خط بااليي قرار میدھیم-3
برابر عرض ده مینمايیم و يا حد سود را دوقیمت در جھت دلخواه حركت نمايد از استاپ لغزشي استفادر صورتیكه-4

.كانال در نظر میگیريم
مثالھا

  :را مالحظه میكنید USD/CAD  دقیقه اي١۵نمودار در شكل زير
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 ١٫٢٣۴٩پیپ زير كانال در ١٠ يك دستور خريد و ١٫٢٣٩۵ پیپ باالي كانال در ١٠ پیپ میباشد ٣٠د كل عرض كانال حدو
 پیپ زير خط بااليي ١٠استاپ الس را براي اين معامله دستور خريد فعال میشود و ما. يك دستور فروش ثبت مینمايیم

در پیپ قرار میدھیم و معامله+ ۶٠رض كانال يعني تارگت يا حد سود را دو برابر ع. میدھیم قرار١٫٢٣٧۵كانال يعني در 
. با رسیدن به ھدف ما بسته میشود١٫٢۴۵۵

ارائه شده در قسمت مديريت ريسك در فصل ھفتم از استاپ لغزشي استفاده ھمچنین میتوانیم با توجه به توضیحات
.نمايیم
  .نشان میدھد EUR/USD زير ھم سودآوري اين استراتژي را در موردشكل
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فصل نھم

استراتژيھاي معامالتي فاندامنتال

Carry Trade معامالت انتقالي
. قھاي تامین سرمايه گذاري استاھرمي يكي از استراتژيھاي محبوب بانكھا و صندوھمراه با ضريب Carry معامالت

دارد و فروش ارزي كه ) باالسود بانكي يا نرخ بھره(عبارت است از خريد ارزي كه بازدھي باال  Carry Trade كليبطور
ريسك بیشتري میكنند و در برابر تغییرات نرخ  Carry معامالتبعضي از معامله گران بھنگام انجام. بازدھي پايین دارد

در برابر استفاده نمیكنند و اين بدان معني است كه آنھا گمان میكنند ارزي كه بازدھي باال دارد hedge ز ازتبديل دو ار
عالوه بر سود حاصله از تفاوت بین نرخ بھره ھاي ارزي كه بازدھي پايین دارد صعود خواھد كرد و اگر اين اتفاق بیفتد آنھا

استفاده میكنند  hedge  گراني كه در برابر تغییرات نرخ تبديل دو ارز ازمعامله .دو ارز، از صعود قیمت ھم سود میبرند
ھمین سود ھم ١٠ تا ۵ درصد بدست مي آورند كه در صورت استفاده از ضريب اھرمي ۵ تا ١سود كمتري بین البته

 عبارت خواھد ١٠مي با استفاده از ضريب اھر درصد باشد٢٫۵براي مثال اگر اختالف نرخ بھره . قابل مالحظه خواھد بود
البته استفاده از ضريب اھرمي ريسك زيادي بھمراه دارد و در صورتیكه  . درصد كه سود قابل مالحظه ايست٢۵بود از 

در بازار ارز يك روش ساده كسب سود carry trade .مديريت نگردد منجر به ضررھاي ھنگفت خواھد گرديدبطريق صحیح
در بازارھاي مختلف توسط قانون عرضه و ) پولورود و خروج(ي قرار دارد كه گردش پولمیباشد و بر پايه اين اصل اقتصاد

از . باالتري پیشنھاد كنند) سود(بیشترين سرمايه ھا را جذب نمايند كه بازدھيتقاضا تعیین میشود و بازارھايي میتوانند
بیشترين سرمايه ه باالتري داشته باشدھر كشوري كه نرخ بھر. قانون كشورھاي مختلف با ھم تفاوتي ندارندديد اين

اگر صحیح بكار گرفته  Carry trade .باال میرودھا را به طرف خود جذب میكند و در نتیجه تقاضا براي خريد ارز آن كشور
بازگشت سرمايه خوبي داشته باشد ولي چنانچه تريدر نداند كه چگونه و چه وقت شود میتواند بدون تحمل ريسك زياد،

.استراتژي استفاده كند، منجر به ضرر خواھد شداز اين
بھره عبارت است از خريد يك ارز كه نرخ بھره بااليي دارد در مقابل فروش يك ارز كه نرخ carry trade ھمانطور كه گفتیم

.پايیني دارد به منظور كسب سود از اختالف بین نرخ بھره ھا
: مثال

دالر  carry براي انجام معامله.  درصد میباشد٠٫٢۵سوئیس  درصد و فرانك۴٫٧۵فرض كنید نرخ بھره دالر استرالیا 
 درصد سود میگیريم و بابت۴٫٧۵درنتیجه بابت خريد دالر استرالیا . سوئیس را میفروشیماسترالیا را میخريم و فرانك

یا و فرانك سوئیس ثابت استرالتا زمانیكه نرخ تبديل بین دالر.  درصد سود پرداخت میكنیم٠٫٢۵فروش فرانك سوئیس 
 درصد سود خواھیم ٢٢٫۵ استفاده كنیم ۵ضريب اھرمي كسب میكنیم و اگر از) ۴٫٧۵-٠٫٢۵( درصد سود۴٫۵بماند ما 

يعني معامله گران بیشتري براي كسب (استرالیا در برابر فرانك سوئیس تقويت شود حال چناچه در اين فاصله دالر. برد
بواسطه افزايش ارزش دالر  درصد سود٢٢٫۵ما عالوه بر آن ) نوع معامله را انجام دھنداختالف نرخ بھره اين سود از

.استرالیا ھم سود كسب میكنیم
آور است؟سود carry چرا معامالت

ھاي بھره از بزرگترين عوامل جذب سرمايه در كشورھاست و نرخ) گردش سرمايه(دلیل اين امر ورود و خروج سرمايه
رشد باال، تولیدات زياد، درصد بیكاري پايین و (اقتصادي كشوري خوب باشددر صورتیكه وضعیت. دتوسط كشورھا ھستن

است كه دائمي قادر خواھد بود كه نرخ بھره خود را باال ببرد و اين يك فرصت خوب براي سرمايه گذاريآن كشور) غیره
بنابراين سرمايه گذاران . كشور گرددآننیست چرا كه ممكن است شرايطي پديد آيد كه منجر به كاھش نرخ بھره 

 .ھجوم مي آورند تا از اين فرصت استفاده كنند
از كشوري به كشور ديگر نمیرفت وآنگاه جريان سرمايه ھیچگاه) ريسك پذير نبودند(اگر سرمايه گذاران ريسك نمیكردند

carry trade معامالتبنابر اين براي اينكه. اصال وجود نداشت carry ريسك "ور باشد حتما الزم است كه پديده سودآ
بطور . بپذيرندپايین باشد و اكثريت مايل باشند كه ريسك سرمايه گذاري در ارزھاي پربازده رادر معامله گران" گريزي
روي ارزھايي كه نرخ بھره باال دارند ريسك ھنگامي سودآور است كه سرمايه گذاران مايل باشند carry trade خالصه
.نمايند

در بین  Risk aversion يا" ريسك گريزي"ھنگامیكه پديده : سودآور نیست؟ جواب  carry trade چه موقعي
 .گران شروع به افزايش نمايدمعامله

يعني اينكه مايل نیستند بر روي ارزھاي پربازده كه ريسك بیشتري دارند ھنگامیكه ريسك گريزي معامله گران باال میرود
خريداري كنند كه نرخ يعني ارزھايي را. ند و ترجیح میدھند پول خود را در يك جاي امن قرار دھندنمايسرمايه گذاري

معامله گران  carry trade دراين حالت بر خالف). سوئیسمثل فرانك(بھره پايین تري دارند ولي امنیت بیشتري دارند 
در برابر دالر استرالیا(در مثال قبلي . االتر را مي فروشندرا میخرند و ارزھاي با نرخ بھره بارزھاي با نرخ بھره پايین تر

. دالر استرالیا احساس ناامني كنندفرض كنید كه معامله گران ناگھان نسبت به سرمايه گذاري روي) فرانك سوئیس
مله اينچنیني درنتیجه میلیونھا معا. مینمايند) ارز مطمئن(فرانك سوئیسبنابراين دالرھاي استرالیايي خود را تبديل به

در يك جمله  .از استرالیا خارج شده و به سمت سوئیس میرود و نھايتا ارزش فرانك سوئیس باال میرودجريان سرمايه
سرمايه گذاري روي ارزھاي با نرخ بھره باال ھنگامیكه اكثريت معامله گران تمايلي به carry معامالت: میتوان گفت 

.ندارند سود آور نیست

: گريزياھمیت ريسك 
سودآور است و ھنگامیكه ريسك گريزي بااليي  carry پايیني دارند معامالتگفتیم كه وقتي معامله گران ريسك گريزي

بازار آگاه باشیم و " گريزيريسك"بايد از میزان  carry بنابراين قبل از انجام معامالت. سودآور نیست carry دارند معامالت
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افزايش ريسك گريزي معموال به نفع ارزھاي با نرخ ! میكندي است و چه وقت تغییربدانیم كه اين میزان در چه سطح
اوقات احساسات و رفتار معامله گران بسرعت عوض میشود و میزان تمايل آنھا براي انجامگاھي. بھره پايین میباشد

. ادث مھم جھاني بوجود مي آيدحواكثرا اين تغییر رفتار بواسطه. معامالت پر ريسك میتواند در يك لحظه دگرگون شود
جريان بزرگ سرمايه به سمت كشورھاي امن و داراي ارز با معامله گران بسرعت باال میرود يك" ريسك گريزي"وقتي 

 .نرخ بھره پايین كشیده میشود
صلي اين امر بحران دلیل ا. درصد افزايش يافت٢٠ ماه ٢ ين ژاپن در برابر دالر آمريكا در ارز ١٩٩٨بعنوان مثال در تابستان 

 روز در ١٠ فرانك سوئیس در مدت ٢٠٠١ سپتامبر ١١حمله تروريستي ھمچنین پس از. بدھي ھاي كشور روسیه بود
ريسك اين تغییرات سريع در ارزش ارزھا اغلب ھنگامي روي میدھد كه میزان. درصد افزايش يافت٧برابر دالر آمريكا 

ھمچنین ذكر اين نكته . به ضرر میشوددر اينحالت منجر carry میكند و معامالتگريزي خیلي سريع از كم به زياد تغییر 
بازه ھاي بلند مدت بكار میرود تا نوسانات قیمت در تايم فريم ھاي معموال در carry trade ضروري ايست كه استراتژي

  .باعث بسته شدن پوزيشن نگردندكوچكتر يا نويزھا
  

رويدادھاي مھم اقتصادي
میگردند و تاثیر قابل مالحظه اي بر روي قیمت در تايم فريمھاي پايین  آمار اقتصادي اي كه ھر ھفته منتشرعالوه بر
بین ، رويدادھايي نظیر جنگ، ناآرامي ھاي سیاسي، بالياي طبیعي و نشستھاي مھم)كوتاه مدتتاثیر(میگذارند

بنابراين توجه كردن به اين نوع رويدادھا  .بازار بگذارندالمللي میتوانند تاثیرات طوالني مدت و قابل مالحظه اي بر روي 
و درك رفتار بازار قبل و پس از اين اتفاقات و شناختن تمايالت ) مي افتندكه نظم خاصي ندارند و بطور غیر منظم اتفاق(

 .مواجھه با آنھا میتواند بسیار مفید بوده و از ضررھاي ھنگفت جلوگیري نمايدبازار در
دادھافھرست روي

G-8 ياG-7 اجالس وزراي اقتصادي گروه-
انتخابات رياست جمھوري-
اجالس سران-
كشورھاي مھمنشست مقامات بانك مركزي-
تغییرات بالقوه در نظامھاي ارزي-
بزرگعدم پرداخت بدھي كشورھاي-
احتمال وقوع جنگ در نتیجه باال رفتن تنشھاي سیاسي در منطقه-
(دو بار در سال(یس فدرال رزرو در برابر كنگره دادن رئشھادت-

:مثالھا
٢٠٠٣سپتامبر در شھر دبي،G-7 نشست گروه

اين كشورھا در . بريتانیا، ژاپن، كانادا، ايتالیا، آلمان و فرانسهعبارتند از اياالت متحده،G-7 كشورھاي تشكیل دھنده
بلكه تنھا داراي اھمیت نمیباشدG-7 تمامي جلسات گروهالبته . اقتصاد جھان را در اختیار دارندمجموع دو سوم

 سپتامبر ٢٢در G-7 اجالس وزراي اقتصاد .جلساتي كه در آنھا انتظار میرود تغییرات اساسي انجام پذيرد مھم میباشد
پس از اين نشست، دالر آمريكا سقوط وحشتناكي را تجربه كرد  . نقطه عطف مھمي براي بازار محسوب میشد٢٠٠٣

بازار از برداشت. اين اجالس خواستار انعطاف پذيري بیشتري در نرخھاي تبديل ارز شده بودندا كه وزيران اقتصاد درچر
تغییرات بزرگي كه آخرين بار در . پیوستتغییرات عمده اي در سیاستھاي پولي بوقوع خواھد: بیانیه اينگونه بود كه 

وجه بازار بشدت به اين اجالس معطوف شده بود چرا كه درست يكروز ت ھم٢٠٠٠در سال .  اتفاق افتاده بود٢٠٠٠سال 
در  (intervention).بوديك مداخله بزرگ از طرف بانك مركزي صورت گرفته EUR/USD اجالس، در زوج ارزقبل از برگزاري

بشدت رو به گسترش داشت چرا كه كسري تجاري آمريكا  بار ديگر اين اجالس در كانون توجھات بازار قرار٢٠٠٣سپتامبر 
ناشي از كاھش ارزش دالر را تحمل میكرد، ژاپن و چین مداخله وسیعي را براي فشارھاي EUR/USD بود و درحالیكه

سیاستھاي پولي و مداخله تبديل ارزھايشان انجام میدادند و انتظار میرفت كه بیانیه صادره در اجالس بر علیهتثبیت نرخ
حدود  EUR/USD آغاز شده بود و بھنگام صدور بیانیهقبل از شروع جلسه كاھش دالر. شدبانكھاي مركزي ژاپن و چین با

 ٢٠٠۴تا فوريه . در مقايسه با تاثیر دراز مدت اجالس بر بازار چندان زياد نبودالبته اين صعود.  پیپ صعود كرد١۵٠
 درصد سقوط ٧برابر ين  درصد و در٩د در برابر پون)  پیپ١١٠٠حدود ( درصد١١دالر در برابر يورو  ( G-7 بعدينشست(

بخصوص كه اين نشست میتواند تمايالت بازار را . مھمتر استبنابراين تاثیر دراز مدت بمراتب از تاثیر كوتاه مدت. كرد
.دگرگون نمايد

  .مالحظه میفرمايید EUR/USD زير تاثیر اين نشست را در نمودار ھفتگيدر شكل
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2004ابھام در اوضاع سیاسي، انتخابات رياست جمھوري اياالت متحده در سال
ف نظر  اختال٢٠٠۴رقابتھاي انتخاباتي در نوامبر در كوران. بطور كلي ناپايداري سیاسي باعث ضعیف شدن ارز میگردد

ھمچنین بعلت عدم حمايتھاي . بودجه باعث گرديد تا دالر روندي نزولي را طي نمايدشديد كانديداھا در رابطه با كسري
در . به نظر میرسیدبخاطر حمله به صدام حسین شرايط بسیار حساس تر) جرج بوش(المللي از رئیس جمھور وقت بین

 پیپ ۶٠٠ھمانطور كه در شكل زير مشاھده میكنید ت يورو در برابر دالرنتیجه اين مسائل در سه ھفته پاياني انتخابا
  .صعود كرد

  
فرداي انتخابات . به فروش رسیدباز ھم (major) پس از اينكه پیروزي جرج بوش محرز گرديد دالر در برابر ارزھاي اصلي

 پیپ ديگر افزايش يافت و تمام اين نوسانات در ٧٠٠ھفته بعدي  پیپ ديگر در برابر دالر صعود كرده و در شش٢٠٠يورو 
ان بعنودر اين چنین مواقعي ما. و براي كسانیكه پیگیر موضوع بودند سود خوبي به ارمغان آوردحدود دو ماه اتفاق افتاد
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باشیم و ) كف(به فكر خريد در قعرھا معامله گري كه پوزيشنھاي كوتاه مدت دارد میبايست با توجه به نزولي بودن دالر
.(انتخابات رياست جمھوري آمريكا دالر روند نزولي پیدا میكندمعموال در بحبوحه.( از فروش در قله ھا بپرھیزيم

جنگ، جنگ آمريكا در عراق
 ٢٠٠٣ تا فوريه ٢٠٠٢در حدفاصل دسامبر . بسزايي بر بازارھاي ارز میگذارندیاسي نظیر جنگ تاثیربحرانھاي نظامي س

در شرايط جنگي  درصد كاھش يافت چرا كه٩خالل ماھھاي منتھي به جنگ عراق دالر در برابر فرانك سوئیس يعني در
از ماه فوريه تا ماه مارس و . يه استسرمابلحاظ بیطرفي سیاسي كشور سوئیس، اين كشور يك مكان امن براي حفظ

 درصد صعود كرد ٨حدود  USD/CHF از بین رفتن شرايط رواني دوران جنگبخاطر پیروزي قاطع و سريع اياالت متحده و
.گران پوزيشنھاي فروش خود را بستندچرا كه معامله

د و ھمین باعث میشود كه اين وقايع را دنبال بازارھاي ارز بوجود آورده انتمام اين رويدادھا تحركاتي در مقیاس وسیع در
  نظر داشته باشیمكرده و مد

  
ارتباط بین بازارھاي مختلف با يكديگر

طال
اگر چه اياالت متحده پس از كشور . اھمیت خاصي برخوردار استابتدا به رابطه بین طال و دالر آمريكا مي پردازيم كه از

ي جھان است ولي با اينحال باال رفتن قیمت طال باعث افزايش ارزش دالرتولید كننده طالآفريقاي جنوبي بزرگترين
منطقي بخاطر تمايل سرمايه اين اتفاق ظاھرا غیر. در اصل با كاھش دالر ارزش طال باال مي رود و بالعكس! نمیگردد

ذاران از خريدن دالر سیاسي بروز مي نمايد، سرمايه گدر شرايطي كه ناپايداري. گذاران به نگھداري طال رخ میدھد
بسیاري از معامله گران طال را. از طال بعنوان يك سرمايه گذاري امن استفاده نمايندصرف نظر كرده و ترجیح میدھند كه

گرد سرمايه گذاران از دالر به بنابر اين ھنگامیكه دالر كاھش پیدا میكند، در نتیجه عقب. بنام ضد دالر مي شناسند
 USD/CHF و NZD/USD و AUD/USD ھمچنین زوج ارزھاي .بھاي طال افزايش مي يابد" طال"سوي كاالي مطمئن 

مانند آيینه از حركات طال تبعیت میكنند چرا كه تمامي اين كشورھا داراي ذخیره وابستگي بسیار شديدي به طال دارند و
بااليي با طال دارد تگي مثبتھمبس AUD/USD .طبیعي قابل مالحظه اي ھستند و با طال ارتباط سیاسي دارندطالي

صعود میكند چرا كه استرالیا سومین تولید كننده بزرگ طالي و با صعود قیمت طال دالر استرالیا در برابر دالر آمريكا) ٠٫٨(
ه واسترالیا بوددالر نیوزلند نیز بسیار شبیه. میلیارد دالر از اين فلز گرانبھا را صادر میكند۵جھان است و سالیانه حدود 

NZD/USD  رابطه.  با طال میباشد٠٫٨داراي ھمبستگي CAD/USD میباشد٠٫٨۴ايندو نیز قويتر بوده و با طال از  .
.داردبا نفت نیز ھمبستگي بااليي CAD/USD ھمچنین

:اين ارتباط وجود داردحاال كه از اين رابطه ھا آگاه شديم بايد بدانیم كه دو راه استفاده از
قیمت ارزھا ھستند و با مالحظه روند قیمت طال و نفت ي مانند طال و نفت يك انديكاتور پیشرو برايقیمت كاالھاي-

(را بخريم AUD/USD مثال پس از باال رفتن طال. (بیني نمايیممیتوانیم حركات زوج ارزھا را پیش
اين كاالھا فت دارد بجاي اينكه روياست كه ھنگامیكه گمانه زنیھا حاكي از افزايش بھاي طال يا نراه دوم بدين صورت-

يعني چنانچه حدس میزنیم طال صعود  .معامله كنیم با توجه به ھمبستگي، روي زوج ارز مربوطه پوزيشن باز كنیم
باعث میشود كه ما عالوه بر سود حاصله از رالي قیمت از اختالف اين كار. را بخريم NZD/USD میكند، بجاي طال مثال

.نمیباشدارز ھم سود بگیريم كه عمالدر بازارھاي فیوچرز طال و نفت اين كار امكانپذير دوبین نرخ بھره ھاي

بعنوان يك انديكاتور ) بین بازدھي اوراق قرضه در كشورھاي مختلفاختالف(در اوراق قرضه  spread استفاده از میزان
 FX پیشرو براي بازار

سرمايه گذاري ھستند و میتوانند بازار را در  مھم در تصمیم گیري برايھر تريدري اذعان دارد كه نرخھاي بھره يك عامل
دومین عاملي  (NFP) در مورد نرخ بھره پس از آمار مربوط به بازار كار FOMC تصمیمات. جھت مورد نظر بحركت درآورند

بلكه در دراز مدت نیز بر بازار تغییرات نرخ بھره نه تنھا در كوتاه مدت. بیشترين تحركات را در بازار ايجاد میكنداست كه
نرخ بھره براحتي میتواند چندين زوج ارز را تحت تاثیر قرار تصمیم گیري يك بانك مركزي در مورد. تاثیر گذار است

انديكاتورھاي  ساله میتوانند بعنوان١٠و اوراق قرضه ) نرخھاي بین بانكي لندن) LIBOR نظیرعالوه بر آن عواملي.دھد
عبارت است از تفاوت بین بازدھي يا سودھاي " بھرهاختالف نرخ." ركت بازار ارز مورد استفاده قرار گیرندپیشرو براي ح

مي تواند بسیار سودآور " اختالف نرخ بھره"درك ھمبستگي بین زوج ارز و . میدھنددو ارزي كه يك زوج ارز را تشكیل
بھره در آينده دارد و ھمچنین  انتظاري كه بازار از میزان نرخعالوه بر تصمیمات بانكھاي مركزي در مورد نرخ بھره، .باشد

تغییراتي در نرخ بھره صورت پذيرد بر بازار فاركس بسیار تاثیر گذار زمان و تاريخي كه بازار انتظار دارد تا در آن زمان
بزرگ و بانكھاي. ندامر بخاطر آن است كه اكثر سرمايه گذاران بدنبال بازدھي و سود باالتر ھستعلت اين. ھستند

بازارھاي جھاني دارند، بسرعت ھمچنین صندوقھاي سرمايه گذاري و موسسات مالي با توجه به دسترسي اي كه به
 .دارايي ھاي با بازدھي باال منتقل میكنندسرمايه ھاي خود را از دارايیھاي با بازدھي پايین بسمت

يك انديكاتور تاخیري است؟ و يا يك انديكاتور ھمزمان است؟پیشرو است؟ يك انديكاتور" اختالف نرخ بھره"آيا 
را مورد توجه قرار اكثر معامله گران ارز ھنگام تصمیم گیري در مورد سرمايه گذاري، اختالف بین نرخ بھرهاز آنجا كه

ز ارزھا ھمبستگي اختالف مابین بازدھي يا سود ھر يك امیدھند بنابراين بلحاظ تئوري میبايست بین قیمت يك زوج ارز و
را اينجاست كه آيا از روي قیمت يك زوج ارز میتوان تصمیم گیريھاي آتي در مورد نرخ بھرهسوال. اي وجود داشته باشد

میگذارد؟ انديكاتورھاي پیشرو پیش بیني نمود؟ و يا اينكه تصمیمات در باره نرخ بھره بر روي قیمت زوج ارز تاثیر
انديكاتورھاي ھمزمان آنھايي ھستند . اتفاقات آينده را حدس زدند كه میتوان از روي آنھاانديكاتورھاي اقتصادي اي ھست

كه پس تحوالت اقتصادي نوسان میكنند و انديكاتورھاي تاخیري انديكاتورھاي اقتصادي اي ھستندكه ھمزمان با تغییر و
بتوان از روي تفاوت بین نرخ بھره ھا،  چنانچهبراي مثال. از تغییر و تحوالت اقتصادي تغییر كرده و تابع حوادث ھستند

اينكه اين عامل پیشرو باشد . كه اين عامل يك انديكاتور پیشرو استقیمت آتي زوج ارز را پیش بیني نمود میتوان گفت
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زه بدھند و چه انداتاخیري، بستگي به اين دارد كه معامله گران تا چه حد به نرخ بھره ھاي فعلي اھمیتيا ھمزمان يا
كارا چنانچه براي معامله گران فقط نرخ بھره ھاي طبق نظريه بازارھاي. براي نرخ بھره ھاي آتي اھمیت قائل باشند

يك انديكاتور ) تفاوت بین نرخ بھره ھا(بھره ھاي آتي اھمیتي ندھند، اين عاملفعلي اھمیت داشته باشد و به نرخ
آتي داراي اھمیت باشد  ھم نرخ بھره ھاي فعلي و ھم نرخ بھره ھاياما چنانچه براي معامله گران. خواھد بودھمزمان

.بودآنگاه اين عامل يك انديكاتور پیشرو خواھد

معموال آن ارز در برابر ساير ارزھا قويتر  (افزايش نرخ بھره(ھنگامیكه میزان بازدھي يا سود يك ارز افزايش مي يابد
 ساله ١٠ درصد باشد و بازدھي اوراق قرضه ۵٫۵ساله دولتي استرالیا 10براي مثال اگر بازدھي اوراق قرضه. میگردد

حال ). است %١ھر پوينت يكصدم ( پوينت ٣۵٠يا اختالف بازدھي عبارت است از  spreadدرصد باشد، ٢دولتي آمريكا 
رصد خواھد رسید و د۵٫٧۵ساله دولتي به ١٠ پوينت افزايش دھد بازدھي اوراق قرضه ٢۵اگر استرالیا نرخ بھره خود را 

spread  اينحال با توجه به شواھد گذشته دالر استرالیا در برابر دالر آمريكا تقويت  پوينت و در٣٧۵عبارت خواھد بود از
 .میگردد

 به اين ٢٠٠۵ تا ژانويه ٢٠٠٢ژانويه با توجه به مطالعات انجام گرفته در سه سال گذشته و جمع آوري اطالعات تجربي از
در شكلھاي زير.براي زوج ارز مربوطه يك انديكاتور پیشرو میباشد" نرخ بھره ھااختالف بین"ده ايم كهنتیجه رسی

  :میتوانید اين مسئله را مالحظه نمايید
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داشته و در حكم يك اوراق قرضه تا چه حد با زوج ارز ھمبستگي spread شكلھا نشان داده شده است كهدر اين 
گران اطالعات گوناگوني را مد نظر قرار میدھند و با توجه به اين مسئله كه معامله. انديكاتور پیشرو عمل نموده است

البته معموال تحلیل . يده آل نیست ولي خوب استنیست، اين ھمبستگي اگر چه اتوجھشان تنھا به نرخ بھره معطوف
بھتري دارد ولي با اينحال اختالف بین نرخ بھره ھا در دوره ھاي زماني بزرگتر و تايم فريمھاي باالتر كاراييبر مبناي

.ھم سودآور باشد) پايینتايم فريم ھاي(میتواند در بازه ھاي زماني كوتاه مدت
دنباله روي از روند زوج ارزا ومحاسبه اختالف بین نرخ بھره ھ

 LIBOR براي انجام معامله، استفاده از اطالعات ماھانه نرخھاي" بھره ھااختالف بین نرخ"بھترين راه استفاده از عامل 
 . ساله میباشد١٠و ھمچنین بازدھي اوراق قرضه ) بانكي لندننرخھاي بین)

  :نمايیدجدول زير را مالحظه
  

  
محاسبه اختالف بین نرخ بھره براي. در دسترس عموم قرار دارند Bloomberg.com اين اطالعات در وب سايتھايي مانند

. را از بازدھي يا سود مربوط به ارز اول منھا میكنیم) رار داردقارزي كه در مخرج(يك زوج ارز، بازدھي مربوط به ارز دوم 
ساله اياالت ١٠ده ساله انگلیس از نرخ اوراق خزانه  gift از حاصل تفريق نرخ GBP/USD نرخ بھره دربراي مثال اختالف

.متحده بدست مي آيد
 ١٠میبايست اوراق قرضه  Euro چنین برايھم). ده ساله انگلیس gift  نرخ– ساله اياالت متحده ١٠نرخ اوراق خزانه )

 .نظر بگیريمساله آلمان را در
باال رسم كرده و از میزان ھمبستگي مطلع پس از جمع آوري اطالعات كافي میتوان نمودارھايي مشابه نمودارھاي

". بین نرخ بھره ھااختالف "و " قیمت زوج ارز"عبارتند از  Y محورھايزمان میباشد و X در شكلھاي باال محور. گرديد
  .استفاده بھتر حتما بايد به روندھايي كه در نمودار تشكیل میشود توجه نمودھمچنین براي

  
  
  
  

ريسكبرگشت: يك استراتژي معامالتي فاندامنتال 
يكي از نقطه ضعفھاي بزرگ معامالت در بازار ارز ھمانطور كه میدانیم. اين روش يكي از ابزارھاي خوب معامالتي است

گزارش قابل دسترس در اين زمینه عبارت است از قراردادھاي مربوط به تنھا. نداشتن میزان حجم معامالت است
روش جايگزين روش برگشت ريسك میتواند يك. فیوچرز كه البته آن ھم با سه روز تاخیر منتشر میگرددمعامالت بخش

" برگشت ريسك. "عرضه میگردد option مت معامالتدر قس FXCM براي اين منظور باشد كه اطالعات مربوطه در سايت
معادل خريد و call توضیح اينكه در اپشن. (روي يك ارز میباشديعني يك جفت معامله اپشن بر put ويك call شامل يك

put معادل فروش میباشد. Call مجوزي است كه شما براي خريد يك ارز در يك قیمت ثابت تا يك تاريخ معین دريافت
برگشت ريسك در واقع . میكنیدمجوزي است كه شما براي فروش يك ارز در قیمت ثابت تا يك تاريخ دريافت Put .یدمیكن

ھايي كه مربوط به يك ارز بوده و يك قیمت مشابه و يك تاريخ  put ھا و تعداد call عبارت است از اختالف بین تعداد
 call نوعھا ، حجم اپشن ھاي put ھا و call  مبناي توازن و برابرياز نظر تئوري و بر). دارند سررسید يا انقضاي يكسان

ھستند میبايست با حجم  ( spot يا نرخ) strike كه داراي يك تاريخ انقضا و يك قیمت)ھا call مربوط به volatility يا)
 call ينگونه نیست و تعدادتاريخ انقضا تقريبا برابر باشد باشد ولي در عمل ابا ھمان قیمت و ھمان put اپشن ھاي نوع

اگر اين اختالف ناچیز . تشخیص دادھا اختالف پیدا میكند و از روي ھمین اختالف میتوان تمايالت بازار را put تعدادھا با
نزديك صفر " برگشت ريسك"ھا تقريبا برابر باشد يعني  put مربوط به volatility ھا با call مربوط به volatility باشد و



۵٢

ارزش ارز كاھش يا افزايش(نشاندھنده آن است كه در بازار روند قوي يا تمايل شديدي به يك طرف  و اينمیباشد
.وجود ندارد) مربوطه

  .براي روشن شدن مطلب جدول زير را مالحظه كنید

  
  

برگشت "تقريبا با ھم برابر و در نتیجه ھاي مربوط به قراردادھاي میان مدت put ھا و call در اين جدول میبینیم كه تعداد
ھاي ين ژاپن و  call مربوط به volatility ولي حجم يا. نداريمنزديك به صفر است پس در میان مدت روندي" ريسك

بلند مدت افزايش يافته و برگشت ريسك قراردادھاي) يكساله(يكا براي قراردادھاي بلند مدت آمرھاي دالر put ھمچنین
ھاي  call روند خواھیم داشت و چون تعدادپس در نتیجه بعد از عبور از مرحله رنج ما در بلند مدت يك. ديگر صفر نیست

ياد شده است پس ين افزايش يافته و دالر ز) يعني فروش دالر(دالر ھاي put و ھمچنین تعداد) يعني خريد ين(ين 
  .شكل زير را مالحظه فرمايید. روند نزولي خواھد داشت USD/JPY كاھش پیدا میكند و

  

  
  

كوتاه مدت و ھم در قراردادھاي ھارو ھم در قراردادھاي put ھا وcall  يا ھمون اختالفدر واقع مییايیم برگشت ريسك
در قراردادھاي بلند مدت نسبت به قراردادھاي كوتاه مدت " ريسكبرگشت"بلند مدت مقايسه میكنیم و اگر چنانچه اين 

مثال (افزايش يافته ھاي كدام ارز call تعداداونوقت میفھمیم كه روندي در كار ھست و حاال بايد ببینیم افزايش يافته بود
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و سپس براي معامالت ارزي بلند مدت خودمون ارز ) ٢شماره ارز(ھاي كدام ارز افزايش يافته  put و تعداد) ارز شماره يك
.(میكنیم buy شماره دوشماره يك رو در برابر ارز

قراردادھاي میان " برگشت ريسك"مالحظه میكنیم كه رنج ھست و USD/JPY در شكل ھم میبینیم كه در ابتداي نمودار
 call صفر نیست و از آنجا كه) يكساله(براي قراردادھاي بلند مدت " برگشت ريسك" مدت تقريبا نزديك به صفر است اما

نزول میكند  USD/JPY ھاي دالر زياد شده است پس ين افزايش خواھد داشت پس put و (JC) زياد شده استھاي ين
.چارت ھم میبینیم كه اين مسئله بوقوع پیوسته استو در 

رشد میكند و ھاي آن ارز بیشتر شود آن ارز در آينده put ھاي يك ارز از تعداد call ھر وقت تعداد : بصورت ساده
.بالعكس

خص صعودي بودن يا نزولي بودن بازار را حدودا مشكامال دقیق عمل نمیكند بلكه زمان" برگشت ريسك"البته روش 
روش خیلي مھم است زماني است كه ما در ناحیه اشباع خريد يا اشباع فروش قرار در واقع آنچه كه در مورد اين. میكند
. تشخیص داد" ريسكبرگشت"نقاط قله و كف قیمت را میتوان از میزان  (overbought – oversold) .باشیمگرفته

میگیرد يعني خیلي مثبت يا خیلي منفي  خیلي فاصلهاز مقدار متوسط خودش" برگشت ريسك"ھنگامیكه مقدار 
اين حاكي از آن است كه ما در ناحیه اشباع خريد يا اشباع فروش ) میشودھا زياد put ھا و call يعني اختالف(میشود 

 بیشتر ھا خیلي put ھا از call يعني اگر چنانچه.( در اين حالت میتوان از اين روش سیگنال معكوس گرفت قرار داريم و
ارز مربوطه پس از سپري شدن زمان انقضاي آن شده باشند يعني ما در ناحیه اشباع خريد ھستیم و بايد مترصد فروش

(بالعكسباشیم و put و call معامالت
.تشخیص دادبنابراين با استفاده از اين روش میتوان زمان برگشت منحني قیمت را

: يك توضیح
نیمه كاره رھا اصلي اين قسمت كتاب متاسفانه ناقص ھست و بطور مثال يك پاراگرافعزيز متن  behzad_fx جناب

قسمتھا رو تلگرافي توضیح داده و باز خانم كتي الين ھم كه اين. شده و يك پاراگراف ھم از نیمه شروع شده است
ين قسمت كه خیلي مھم سعي خودم رو كردم كه ا. اپشن ندارمبنده ھم كه خودم تجربه اي روي قراردادھاي.نكرده

االن كه متن رو میخونم میبینم يك كمي مبھم ھستش بنابر اين رفتم توي اينترنت گشتم تااما. ھست واضح ارائه شود
شما لطف كنید تكمیل اگر توضیحات كامل نیست. ببینم قضیه از چه قرار ھست كه اينجا مطالب رو خدمتتون میگم

: بفرمايید
OPTION : يعني بنده میرم پیش . قرارداد ديگري يك فروشنده دارد و يك خريدار اد مالي است كه مثل ھريك نوع قرارد

پس تا . میخرم يه پولي به ايشون میدم و قرار داد اپشن رو. میگم آقا جون يه قرارداد اپشن میخواممدير محترم تاالر
. اينجاي كار يك مبلغي از من دريافت كرده استم تاحاال بنده يك ھزينه اي كردم و يك قرار دادي خريدم و مدير محترم ھ

چي ھست؟حاال ببینیم اين قرار دادي كه من خريدم
 put و نوع call نوع: دو نوع اپشن داريم 

من میده كه كه من از مدير خريدم اين اختیار و اين حق رو به call اين قرارداد : ( call میگويیمبعد از اين) call اپشن نوع
مثال نفت (قرارداد يا كاالي مورد معامله ھست رو يا اوراق بھادار يا ھر چیز كه در قرارداد ذكر شده و در واقع موضوعكاال 

مثال(من میتونم تا يك تاريخ معین كه تاريخ انقضا يا سررسید قرارداد ھست  ( X كاالييا طال يا دالر اسمش رو میگذاريم
 strike قرار گرفته است و قیمتیمتي كه در قرار داد ذكر شده است و مورد توافقبا قیمتي معادل ق) تا آخر اسفند ماه

ايشان ھم متعھد میشوند تا تاريخ سر رسید در صورت نامیده میشود ھر موقع خواستم از مدير محترم بخرم و
در بازار چقدر  x يبه من بفروشند و در آن زمان مھم نیست كه قیمت كاال strike را با قیمت x درخواست بنده كاالي

: مثال . من ارزانتر بفروشندباالتر رفته باشد ايشان متضرر میشوند بايد گرانتر بخرند و به x يعني اگر قیمت كاالي .است
كه من از مدير خريده ام اين  call قرارداد.  تومان است٨طال  تومان و نرخ فروش١٠االن نرخ خريد طال مثال كیلوگرمي 

و ايشان  تومان از ايشان بخرم٩كه تا تاريخ آخر اسفند ھر موقع در خواست كردم طال را با قیمت  میدھداختیار را به من
آخر اسفند تاريخ انقضا . است strike قیمت تومان،٩.  تومان يك كبلوگرم طال به من بدھند٩ھم تعھد دارند كه با قیمت 

رو ھم اسمش رو  call اين معامله.  مدير ملغي میگرددتعھد جناباست كه بعد از آن ديگر معامله باطل میشود و
آخر را انجام میدھم كه پیش بیني میكنم طال افزايش مي يابد و تا قبل از A ھنگامي معاملهبنده A میگذاريم معامله
كه بابت بفروشم و ھم ھزينه اي رو  تومان و من میتوانم با اين قرارداد ارزانتر بخرم و به قیمت روز٢٠اسفند میشود 

جناب مدير ھم دقیقا عكس من فكر میكنند يعني . كرده باشمبه مدير دادم جبران كنم و ھم يه سودي A معامله
حاال ممكنه اين . به بنده سود خواھند نمود A خواھد يافت و ايشان از فروش معاملهمطمئن ھستند كه طال كاھش

میام مزاحم مدير را مستقیما خودم االن طال نمیخرم وپیش بیاد كه اگر من حدس میزنم طال گران میشود چسوال
براي بنده الزام آور يا اجباري  A معامله .با خريد مستقیم طال روشن میشود A میشم؟ اينجاست كه فرق معامله

صبر میكنم اگر طال گران شد قرار داد را اجرا . حتما يك كیلو طال بخرممجبور نیستم تا آخر اسفند از ايشان! نیست
در ابتدا به A معاملهارزان شد صرف نظر میكنم و در صورت افت قیمت طال من تنھا به اندازه مبلغي كه بابتمیكنم و اگر

مانند معامالت معمولي ھمواره دو حالت دارد يا در پس معامالت اپشن ھم. مدير پرداخت كرده ام ضرر میكنم نه بیشتر
 تومان ٩تا زماني كه تا آخر اسفند طال باالتر از  (out of the money) نیستيا در سود (in the money) سود است

است حاال ھمین رودقیقا برعكس put اپشن نوع. من در سود است و اگر پايین تر باشد در سود نیست A معاملهباشد
copy-paste میكنم و كلمات رو عوض میكنم تا مطلب كامل شود. 

خريدم اين اختیار و اين حق رو به من میده كه كه من از مدير put اين قرارداد : ( put مبعد از اين میگويی) put اپشن نوع
مثال نفت (قرارداد ذكر شده و در واقع موضوع قرارداد يا كاالي مورد معامله ھست رو كاال يا اوراق بھادار يا ھر چیز كه در

مثال (يا سررسید قرارداد ھست تاريخ معین كه تاريخ انقضامن میتونم تا يك  ( X طال يا دالر اسمش رو میگذاريم كاالييا
 strike داد ذكر شده است و مورد توافق قرار گرفته است و قیمتبا قیمتي معادل قیمتي كه در قرار) تا آخر اسفند ماه

ورتخواستم به مدير محترم بفروشم و ايشان ھم متعھد میشوند تا تاريخ سر رسید در صنامیده میشود ھر موقع
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. در بازار چقدر است x كاالياز من بخرند و در آن زمان مھم نیست كه قیمت strike را با قیمت x درخواست بنده كاالي
مثال . میشوند بايد از من گرانتر بخرند و سپس ارزانتر بفروشندپايینتر رفته باشد ايشان متضرر x يعني اگر قیمت كاالي

خريده ام اين كه من از مدير put قرارداد..  تومان است٨ تومان و نرخ فروش طال ١٠ مثال كیلوگرمياالن نرخ خريد طال: 
 تومان به ايشان بفروشم و ٩طال را با قیمت اختیار را به من میدھد كه تا تاريخ آخر اسفند ھر موقع در خواست كردم

آخر اسفند تاريخ . است strike مان، قیمت تو٩. يك كبلوگرم طال از من بخرند تومان٩ايشان ھم تعھد دارند كه با قیمت 
رو ھم اسمش رو  put اين معامله. كه بعد از آن ديگر معامله باطل میشود و تعھد جناب مدير ملغي میگرددانقضا است

میكنم طال كاھش مي يابد و تا قبل از آخر را انجام میدھم كه پیش بیني B بنده ھنگامي معامله B میگذاريم معامله
به مدير بفروشم و ھم ھزينه اي  strike قرارداد ارزانتراز بازار بخرم و به قیمت تومان و من میتوانم با اين۵شود اسفند می

عكس من فكر میكنند جناب مدير ھم دقیقا. به مدير دادم جبران كنم و ھم يه سودي كرده باشم B بابت معاملهرو كه
حاال ممكنه . به بنده سود خواھند نمود B معاملهيشان از فروشيعني مطمئن ھستند كه طال افزايش خواھد يافت و ا

میزنم طال ارزان میشود چرا مستقیما خودم االن طال رو نمیفروشم و میام مزاحم اين سوال پیش بیاد كه اگر من حدس
ر يا اجباري الزام آوبراي بنده B معامله. با فروش مستقیم طال روشن میشود B میشم؟ اينجاست كه فرق معاملهمدير

صبر میكنم اگر طال ارزان شد قرار داد را اجرا . بفروشممجبور نیستم تا آخر اسفند به ايشان حتما يك كیلو طال! نیست
در ابتدا B میكنم و در صورت صعود قیمت طال من تنھا به اندازه مبلغي كه بابت معاملهمیكنم و اگر گران شد صرف نظر

معمولي ھمواره دو حالت دارد يا پس معامالت اپشن ھم مانند معامالت. میكنم نه بیشتربه مدير پرداخت كرده ام ضرر 
يا در سود نیست (in the money) در سود است

(out of the money)  تومان باشد معامله٩تا زماني كه تا آخر اسفند طال پايینتر از  B در سود است و اگر باال تر من
.باشد در سود نیست

ببینیم اون چي ھست؟ Risk Reversals ريسك يام سراغ استراتژي برگشتحاال میري
 تومان است حجم٨-١٠روندي براي طال پیش بیني نمیكنند و قیمت طال ثابت و ھمان در حالت عادي كه معامله گران

شترك و يكسان چند تا چیز مھر دو شون B و A دقت كنید كه معامله. تقريبا يكي است B با حجم معامالت A معامالت
 out of money  ھردو-٣)  تومان٩. (يكسان است strike  قیمت-٢) آخر اسفند. ( تاريخ انقضاء يكسان است-ا. دارند

در سود  B  تومان است معامله٨-١٠زمانیكه قیمت طال روندي پیدا نكرده و ھمون تا. ھستند يعني در سود نیستند
به مدير بابت عقد درضمن مبلغي رو ھم.  تومان از بازار میخريم١٠ودمون تومان به مدير میفروشیم بعد خ9نیست چون

 تومان در بازار ٨مدير میخريم بعد خودمون  تومان از٩در سود نیست چون  A معامله. قرارداد پرداخت كرده ايم
 .عقد قرارداد پرداخت كرده ايمدرضمن مبلغي رو ھم به مدير بابت. میفروشیم

ھر چقدر تعداد .میباشد B و A قراردادھاي volatility بین حجم يامینامیم اختالف RR اين پس آنرابرگشت ريسك كه از 
صورتي در RR منفي تر است و RR بیشتر باشد A از B مثبت تر است و ھر چقدر RR باشد B ازبیشتر A قراردادھاي

.تقريبا يكسان باشد B با A نزديك به صفر است كه
دارند نزديك به صفر است تا آخر اسفند از روند خبري نیست چون معامله گران ترديد RR زمانیكهتامیگويد  RR استراتژي

میكند زيرا اكثريت با پیش بیني مثبت باشد تا آخر اسفند طال صعود RR اگر. و حجم معامالت دو طرف يكسان است
ر اسفند طال نزول میكند زيرا اكثريت با پیش بیني منفي باشد تا آخ RR اگر. نموده اند A صعود طال اقدام به عقد قرارداد

.نموده اند B عقد قراردادنزول طال اقدام به
 ماھه كه تاريخ انقضاي آنھا سه ماه بعد ٣براي قراردادھاي  RR اگر. میتوان روند را پیش بیني كرد  RR پس از روي

آن شد يعني تا سه ماه آينده بازار رنج است و ازو براي قراردادھاي يكساله زياد شده بامیباشد نزديك به صفر باشد
.پس روند شروع میشود

!كرد و آن تشخیص نقطه برگشت روند میباشد RR اما استفاده بسیار مھمتري میتوان از
صعود اين قرار داد آخر اسفند ماه منقضي میشود يعني اعتقاد دارم طال (call)را عقد میكنم A ببینید وقتي بنده قرارداد

آخر ارديبھشت به صعود خود ادامه اگر معتقد باشم تا. كند ولي فقط تا آخر اسفند و از آن پس ديگر صعود نمیكندمی
 A آخر ارديبھشت است ولي C اين است كه تاريخ انقضاي A با C تفاوتتنھا. را امضاء میكنم C میدھد میروم و قرار داد

 : RRمیريم سراغ استفاده مھم ازحال. آخر اسفند است
RR يعني .ھاي دوره ھاي مختلف را با ھم مقايسه میكنیم RR  ھاي آخر اسفند ، آخر فروردين و الي آخر تا آخر مثال

از مقدار متوسط خودش RR میكنیم تا ببینیم كدامیك از ھمه بیشتر است يعني در كدامیكبھمن را با ھم مقايسه
بیشترين مقدار مثبت را دارد يعني مربوط به آخر ارديبھشت RR  كهمثال مالحظه میكنیم. بیشترين فاصله را گرفته است

يعني اكثريت معامله گران معتقدند . را در پايان ارديبھشت داردھا بیشترين میزان put ھا نسبت به call افزايش حجم
نقطه اوج ت طال يكارديبھشت صعود كرده و پس از آن ديگر صعود نمیكند پس در حدودا پايان ارديبھشكه طال تا پايان

نكته اي بود كه میخواستم بھش برسم و ببخشید كه با اين ھمون) !تشكیل داده و به احتمال زياد برگشت مینمايد
.آوردمتوضیح واضحات سرتون رو درد

call ھا نسبت به put دارد يعني افزايش حجممربوط به آخر بھمن بیشترين مقدار منفي راRR و يا مالحظه میكنیم كه
يعني اكثريت معامله گران معتقدند كه طال پس از پايان بھمن به نزول خود  .ھا بیشترين میزان را در پايان بھمن دارد

برگشت سپس صعود میكند پس در حدودا پايان بھمن طال يك نقطه كف تشكیل داده و به احتمال زيادخاتمه داده و
 !مینمايد

در خاتمه .كه مدير محترم زحمتش رو میكشندشه و توضیحات كامل رو ھمامیدوارم كه مطلب تا حدودي روشن شده با
  :شكل زير را مالحظه بفرمايید
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منحني قیمت يك اوج تشكیل ثبت تر از زمانھاي ديگر بوده استاز مقدار میانگین خیلي فاصله گرفته و م RR ھر جا كه
  !قیمت يك كف تشكیل داده و برگشت نموده استمنفي تر بوده است RR داده و برگشت نموده است و ھر جا كه

  
  

بازارمعامالت اپشن براي تشخیص زمان حركت volatility استفاده از
Volatility در يك بازه زماني معین با توجه به نوسانات نات مورد انتظار از يك ارزتخمیني عبارت است از مقدار نوسا

براي تعیین. انحراف از نوسانات روزانه قیمت را در طول سال در نظر بگیريمبراي محاسبه بايد میزان. گذشته آن ارز
volatility قیمتھايھت محاسبهاز فیوچرز ھمچنین میتوان ج. تخمیني میتوان از قیمتھاي فیوچرز استفاده نمود
premium قیمت.(اپشن استفاده كرد premium يعني در اون مثال پست قبل كه  .عبارت است از بھاي قرارداد اپشن

اگر چه مطلب .) نام دارد premium قرارداد به جناب مدير پرداخت كردمبنده از جناب مدير اپشن خريدم، پولي رو كه بابت
نوسانات ارز را معامالت اپشن میتوان دامنه Volatility از روي. در واقع اينگونه نیستنظر میرسد ولي خیلي پیچیده به

 پیپ در روز به ١٠٠از  EUR/USD رنج تغییرات روزانهبنابراين چنانچه بعنوان مثال. در يك بازه زماني معین اندازه گرفت
 volatility حتمال زياد در طول اين دو ھفته میزاندو ھفته در ھمان رنج بماند، به ا پیپ كاھش پیدا كند و بمدت۶٠حدود 

.میباشددراز مدت بطور قابل مالحظه اي كمتر volatility كوتاه مدت در مقايسه با
 :قواعد

كمتر معامالت اپشن بلند مدت بطور قابل مالحظه اي volatility معامالت اپشن كوتاه مدت از volatility اگر : قانون اول
.قانون مشخص نمیگرددتوسط اين break out جھت. را داشته باشیم break out نتظار يكباشد، میبايد ا

بیشتر معامالت اپشن بلند مدت بطور قابل مالحظه اي volatility معامالت اپشن كوتاه مدت از volatility اگر: قانون دوم
.باشد، میبايد انتظار برگشتن بازار به حالت رنج را داشته باشیم

 : ي كاركرد اين قوانینچگونگ
ببینیم گوش بزنگ میمانیم تا. تخمیني معامالت اپشن يا پايین بوده و يا در حال كاھش است volatilityدر يك بازار رنج، 

. در راه است break out يكمعامالت اپشن بطور سريعي افت میكند و اين نشانه آن است كه volatility چه وقت
بیشتر است اين بدان معناست كه نوسانات قیمت كوتاه مدت از دراز مدت volatility اه مدت ازكوت volatility ھنگامیكه

اكنون با . میگرددبیشتر است و اين به ما میفھماند كه بازار نھايتا در بلند مدت به حالت رنج برنوسانات قیمت دراز مدت
كوتاه مدت ، معامالت اپشن يكماھه و  volatility ازنظورقبال يادآوري میكنیم كه م. ذكر چند مثال مطلب را روشن میكنیم

.معامالت اپشن سه ماھه میباشدبلند مدت volatility منظور از
) يكماھه(كوتاه مدت  volatility مالحظه میكنید كه) سمت چپ) در شكل زير در جايیكه با اولین پیكان مشخص گرديده

صعودي يك روند AUD/CAD ت كمتر میباشد و ھمانطور كه میبینید مدتي بعدبلند مد volatility بطور قابل مالحظه اي از
)قانون اول. (قوي را آغاز نموده است
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سه ماھه خیلي بیشتر است  volatility يكماھه از volatility میكنید كهمالحظه ) اولین پیكان(در شكل زير در سمت چپ

در جايیكه با پیكان دوم مشخص گرديده مالحظه ) قانون دوم.(باقي میماندو ھمانطور كه میبینید بازار در حالت رنج خود
يك جھش قیمتي  USD/JPYكوتاه مدت نسبت به بلند مدت افت قابل مالحظه اي میكند و متعاقبا volatility میشود كه

  را شروع مینمايد
  

  
: سود بردن از اين قوانین

بطور  volatility چنانچه. ند بھره ببرندتعقیب كننده روند و ھم معامله گران بازار رنج میتواناز اين قوانین ھم معامله گران
بنابراين معامله گران بازار رنج میبايست. میگرددقابل مالحظه اي افت كند يا پايین باشد، احتمال ادامه حالت رنج ضعیف

volatility چنانچه. بتوانند بموقع از بازار خارج شوندرا مد نظر قرار دھند تا volatility پايین ت خیليكوتاه مدت از بلند مد
در . معامله او نیست پوزيشن خود را ببندداحتمالي در جھت break out تر باشد، تريدر بايد مراقب باشد تا در صورتیكه

) قیمت حال حاضر بازار(فعلي  spot جھت معامله تريدر است كه قیمتاحتمالي در صورتي در break out چنین حالتي
بیشتر میتوان در اينحالت به منظور كسب سود. حد ضرر تريدر بقدر كافي دور باشدتريدر باشد و از نزديك به حد سود

حد سود فاصله داشته باشد به احتمال زيادنزديك حد ضرر تريدر باشد و از spot چنانچه قیمت. حد سود را بیشتر كرد
break out ببنددمیپیوندد و تريدر بايد سريعا پوزيشن خود رادر خالف جھت معامله بوقوع .

چنانچه .باخبر شوند break out را زير نظر بگیرند تا از زمان وقوع volatility ھم بايدمعامله گران تعقیب كننده روند
volatility بیشتر از زمانیست كهتخمیني ثابت و يا در حال افزايش باشد احتمال ادامه حالت رنج volatility  پايین و يا در

بلند  volatility كوتاه مدت از volatility تعقیب كننده روند بايد منتظر باشند تاگر تريدرھايبعبارت دي. حال كاھش است
.بطور قابل مالحظه اي كمتر شودمدت

میتوان از سايت زير ) سه ماھه(بلند مدت  volatility و) يكماھه(مدت كوتاه volatility براي داشتن اطالعات مربوط به
:نموداستفاده
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مداخله: استراتژي معامالتي فاندامنتال يك
به ) يا غیر مستقیميا مداخله تنظیمي (مداخله پاك . مداخله پاك و مداخله ناپاك :بطور كلي دو نوع مداخله وجود دارد

مداخله . انجام میگرددتعديل اثرات معامالت ارزي و براي ايجاد تعادل توسط خريد و فروش اوراق قرضه دولتيمنظور
. نرخھاي تبديل ارز و تغییر نرخھاي مبادله صورت میپذيردبه منظور اثر گذاري مستقیم بر روي) يا مداخله مستقیم(ناپاك 

رفتار زوج ارز بر روي" مداخله"از آنجا كه . تاثیر بیشتري بر روي بازار دارد اختالف نظر وجود داردلهدر اينكه كدام نوع مداخ
مداخله نامعلوم است ولي ھمواره چند روز يا چند اگر چه زمان. تاثیر بسزايي دارد میبايست بدقت زير نظر گرفته شود

جھت مداخله . یكند و مبحث لزوم مداخله در بازار مطرح میشودروي اين مقوله بحث مھفته قبل از مداخله بانكھا، بازار
خود را مشخص میكند و از باال از قبل معلوم است چرا كه بانك مركزي با توجه به اخبار منتشره قبل از مداخله موضعنیز

 استفاده كرده و ھشدارھا براي تريدرھا دريچه ايست تا از فرصتاين. بودن يا ضعیف بودن ارز مورد نظر شكايت میكند
در اينحالت نكته ايكه بايد خیلي مراقب آن بود اين است كه رالي ھاي تندي كه توسط .سود خوبي كسب نمايند

اينكه بازار ! برگشت نمايدبوجود مي آيد ممكن است پس از به صحنه آمدن سفته بازان جھت مقابله با بانك،" مداخله"
 – میزان موفقیتھاي قبلي بانك –تعداد دفعات مداخله : نظیر كند يا نه به عوامليمیتواند با مداخله بانك مركزي مقابله 

 .را حمايت نمايد بستگي دارد" مداخله"مداخله و اينكه مسائل فاندامنتال تا چه حد  زمان–مقدار مداخله 
چرا . میباشدG-7 ھاي گروهارزھاي كشورالبته مداخله در ارزھاي كشورھاي در حال توسعه بسیار رايج تر از مداخله در

به منظور جلوگیري از صعود بیش از حد ارزھاي خود كه باعث لطمه به كه كشورھايي مانند تايلند، مالزي و كره جنوبي
اگر چه بندرت G-7 مداخله در ارزھاي گروه. آنھا میگردد مجبور ھستند در بازار مداخله مستقیم نمايندصادرات و اقتصاد
.ا تاثیر آن بسیار چشمگیر استصورت میپذيرد ام

:ژاپن
 رقم مداخله ٢٠٠٣در سال . مداخله در بازار ارز بوده استدر سالھاي اخیر بزرگترين متھم BOJ بانك ژاپنG-7 در گروه

حد در.  میلیارد ين بود٧۶۴٠ و به میزان ١٩٩٩ركورد قبلي در سال . تريلیون ين رسید20.1بانك مركزي ژاپن به ركورد
آن سال میزان ھزينه ي دولت در.  میلیارد ين را فروخت٢٢۵٠ دولت ژاپن مقدار ٢٠٠٣ دسامبر ٢۶ نوامبر تا ٢٧فاصل 

آنجا كه ژاپن يك كشور صادراتي است افزايش بیش از حد ين از.  درصد مازاد تجاري كشور بود٨۴براي مداخله، برابر با 
باعث مداخله بانك مركزي ژاپن در بازار ارز در سالھاي اخیر. دداخلي خطر بزرگي محسوب میشوژاپن براي تولیدكنندگان

 ١١۵كف بتدريج پايین آمده و از  اين٢٠٠۵ تا سال ٢٠٠٢اگر چه از سال . نامشخص بماند USD/JPY گرديده تا كف قیمتي
در . نیستاين نگراني بیمورد . مجدد بانك مركزي ژاپن است رسیده است ولي بازار ھمچنان نگران مداخله١٠٠به 

در  USD/JPY  برابر میشود و٣براحتي  USD/JPY  پیپ براي١٠٠ژاپن، متوسط تغییرات روزانه صورت مداخله بانك مركزي
 در ٢٠٠٣نوزدھم ماه مي سال ھمانطور كه در شكل زير مالحظه میكنید در.  پیپ صعود میكند١٠٠عرض چند دقیقه 

قبل از .  میلیارد دالر در بازار ارز مداخله كرد٩میلیارد ين معادل ١٠۴٠  صبح به وقت نیويورك دولت ژاپن با فروش٧ساعت 
پیپ باال 30حدود USD/JPY پس از گذشت تنھا يك دقیقه از مداخله.  معامله میشد١١۵٫٢١١در  USD/JPY مداخله ژاپن،

پن بطور معمول باعث مداخله ژا. رفت پیپ باالتر٢٢٠ حدود ١۴:٣٠ پیپ و تا ساعت ١٠٠ حدود ٧:٣٠تا ساعت . رفت
جھت با مداخله بسیار سودآور و در عین حال بسیار پر ريسك معامله ھم.  پیپ میشود٢٠٠ تا ١٠٠حركت قیمت بین 

  .سريعا برگشت نمايداست چرا كه ممكن است قیمت
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  .شكل زير ھم مورد ديگري از مداخله را نشان میدھد

  
:ناحیه يورو

 ھنگامیكه ٢٠٠٠بانك مركزي اروپا در سال . رده است بازار ارز مداخله كژاپن تنھا كشوري نیست كه در سالھاي اخیر در
در آغاز پیدايش 1999در ژانويه.  سنت كاھش يافت اقدام به خريد يورو و مداخله در بازار ارز نمود٨۴به  سنت٩٠يورو از 

 و كانادا درخواست از اياالت متحده، ژاپن، انگلیس ECBيورو، پس از سقوط.  بود١٫١٧يورو ، ارزش آن در برابر دالر آمريكا 
ارز نوظھور و نگراني اروپا بخاطر عدم اعتماد بازار به اين. اين ارز جديد در بازار مداخله كنندكرد تا به منظور تقويت

 ساله رسیده بود و اروپا ١٠نفت به سقف در آن زمان بھاي. ھمچنین افزايش بھاي واردات نفت در اثر كاھش يورو بود
اياالت متحده با مداخله موافقت كرد زيرا كه خريد . ارزي قوي تر داشتاردات نفت بود احتیاج بهكه شديدا وابسته به و

مداخله كنندگان ملحق ژاپن ھم به گروه. دالر كمك بزرگي به جبران كسري تجاري رو به رشد آمريكا میكرديورو و فروش
یات مداخله و میزان آنرا افشا نكرد ولي فدرال رزرو جزئ ECB البته. شد زيرا كاھش يورو تھديدي بود براي صادرات ژاپن

را با اگر چه اين مداخله بازار.  میلیون يورو در برابر دالر نموده است١۵٠٠اقدام به خريد  ECB اعالم كرد كه به نیابت از
ودند و از يورو ھشدارھاي الزم را داده ببه كرات ECB شوك روبرو نمود ولي قبل از آن مقامات رسمي اروپايي و اعضاي

معامله گران فرصت خوبي باشد تا با پیش بیني مداخله، اقدام به خريدحمايت كرده بودند و اين میتوانست براي
EUR/USD در . مداخله نشان میدھدشكل زير رفتار بازار را در روز. يا حد اقل از فروش اين زوج ارز اجتناب نمايندنموده و

  . پیپ صعود كرد۴٠٠حدود  EUR/USD زوج ارزمالحظه میكنید در اثر مداخله، ھمانطور كه ٢٠٠٠ سپتامبر ٢٢
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اختیار معامله گران قرار  را دراگر چه مداخله به ندرت اتفاق مي افتد اما بخاطر حركت شديد قیمت، فرصت خوبي
سیگنالھاي بانكھا به منظور انجام معامله در جھت مداخله بود و براي استفاده از اين استراتژي بايد گوش بزنگ. میدھد

در جھت اگر چه بعضا و بخاطر برگشت قیمت، معامله. معامله در خالف جھت مداخله اجتناب ورزيدمیبايست قويا از
  .دآور است ولي داراي ريسك بسیار بااليي استخالف مداخله سو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھ این  تقدیر و تشکرکنم بابت ترجمھ این کتاب امیدوارم کبھزاد پیروزیجا داره این از زحمات جناب : نوشت . پ
  .نھضت ھمچنان ادامھ دار باشد


