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  چيست ونحوه ورود به آن آدام مي باشد؟“ forex”بازار جهاني ارز 

تریليون دالر ٥/٢بزرگترین، آاراترين و پویاترین بازار مالی در جهان با گردش مالی روزانه بيش از 

بازار جهاني ارز  ).راق قرضه و خزانه داری امریکا  برابرحجم معا مالت روزانه بازار سهام و او٣٠(

يا فارکس یک بازار بين بانکی است بدین مفهوم که بازیگر کهنه و اصلی این بازار همانا بانکها 

 شرکتهای سرمایه گذاری -- مدیران پول-سفته بازان (End- Usersهستند ولی برای حضور 

 .م به جمع شرکت کنندگان این بازار اضافه شده انده) Brokers( کارگزاران ,در این بازار....) و

بازاری که مکان  ( over the counterفارکس در واقع خرید یک ارز و فروش ارز دیگر در یک بازار

 . EUR/USD(می باشد که ارزها به صورت جفتی معامله می شوند مانند ) فيزیکی ندارد

ل واقعی ارز، ازطریق بدهکار و بستانکار حجم عظيمی ازاین معامالت ارزی به جای نقل وانتقا

با توجه به اینکه همه ملل بسوی جهانی سازی .  کردن حسابهای بانکی انجام می شود

اقتصاد پيش می روند و همه فعاليتهای اقتصادی نهایتا باید به پول برگردانده شوند فعاليت این 

             .           بازار ادامه خواهد یافت و هرگز متوقف نمی شود

در . همانطور که ميدانيد در بازار سهام عمليات خرید وفروش از طریق کارگزاران انجام ميشود 

واقع کارگزاران سفارشات مشتری را انجام ميدهند و بابت حق العمل خود کميسيون دریافت 

در بازار فارکس هم به همين منوال است یعنی کارگزاران از طریق شبکه های .می کنند 

( الکترونيکی به بانکها متصل می شوند و در هر لحظه نرخهای ارز را از بانکهای مختلف 

جمع آوری می کنند و   سپس از طریق نرم افزار اختصاصی معامله که ) محرمانه نزد کارگزار

در اختيار مشتریان خود قرارداده اند نرخهای ارز را  بواسطه شبکه اینترنت به نرم افزارفوق 

مشتریان نيز سفارشات خود را از طریق همان نرم افزار به . سال می نمایندالذکر ار

. کارگزارمربوطه ارائه ميکنند البته استفاده از تلفن برای عمليات فوق الذکر امکان پذیر است

 تعيين خرید یا فروش و سایز , قيمت,نوع ارز: سفارش مشتری شامل چهار جزء می باشد

 . متغير کارگزار اقدام مي آند معامله  براساس همين چهار 

برای انجام معامالت ارزی معامله گران  باید با یک کارگزار قرارداد بسته و مبلغی را به عنوان 

این سپرده به عنوان پشتوانه انجام معامالت . سپرده در بانکی  مشخص ، سپرده گذاری کند 

زار نام کاربری و شماره سپس کارگ. می باشد و به نام خود سرمايه گذار گشایش می شود

رمز ورود به حساب را به مشتری ميدهد تا بوسيله آنها  بتواند از طریق نرم افزاری و از طریق 

شبکه اینترنت به حساب شخصی خود دسترسی پيدا کند وبه انجام مبادالت ارزی مبادرت 
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طور آنی ورزد و هر گونه تغيييری که در اثر انجام معامالت ارزی حاصل می شود را به 

 .درحساب خود مالحظه نماید

 تجارت فارکس چه زمانی انجام می شود؟ 

بازارهای اصلی فارکس شهرهای سيدنی در استراليا ، توکيو در ژاپن ، لندن در انگلستان ، 

فرانکفورت در آلمان و نيويورک در آمريکا می باشند و اين گستردگی جهانی نشانگر اين است 

جلسه که جلسه توکيواست هر هفته صبح  اولين. عته است  سا٢٤که فارکس يک بازار 

. يكشنبه در آمریکاست شروع می شود  اقيانوسيه که نيمه شب–دوشنبه در منطقه آسيا 

 حرکت می کند تا بازار  نيویورک معامالت همچنان بدون وقفه انجام شده و به سمت لندن و

 .در بعداز ظهر جمعه بسته شود

 ه می کند؟هر فردی چند بار معامل 

 آن است که یک فرد می تواند به صورت موقتی انعطاف پذير بودنفارکس به  زیبایی تجارت

افراد می توانند از . مدت زمان که خودشان می خواهند معامله را ادامه دهد معامله کند یا هر

و بار طوالنی مدت برای معامالت خود استفاده کنند که در این استراتژیها یک یا د استراتژیهای

بررسی بازار  روز باید بازار را چک کنند یا اینکه می توانند از روشهاي کوتاه مدت که نياز به در

 .تنها برای چند ساعت در روز دارد استفاده کنند

روحي و رواني اشخاص  بازار فارکس به عنوان مکاني براي به چالش کشيدن قدرتهاي مالي و

اشخاص با يک چنين  گاهي اوقات بعضي .براي کسب درآمد آسان طراحي نشده است

استفاده مفيد و  کليد. هدفي وارد مي شوند، ولي اين کار براي مدت کوتاهي خواهد بود

بدون توجه به اينکه  يکي ديگر از رموزموفقيت دربازار فارکس. است" زيرکي"سودآور از فارکس 

دانند که سقوط هاي  همه مي. چقدر قوي به نظر برسد، پشتکار و استقامت آن مي باشد

قيمت روبرو شود  اگرسهام با کاهش. ناگهاني يکي از خصوصيت هاي بازارهاي مالي است

مقابل ديگري قوي  اما اگر دالر ضعيف شود يعني يک ارز. يعني با شکست روبرو شده است

بازارها و تجارتهاي وابسته به ارز همواره پايدار هستند و  به اين ترتيب است که. شده است

  .خود را داشته باشند همواره مي توانند تجارت

تحليل است وآرزوهای بزرگ /ثروتمند شدن باعلم آموزش تجارت ارز فارکس راهی به سوی

 .دارید قدمهای بزرگ می باشد باورکنيدکه لياقت آن چه در جستجویش هستيد را  مستلزم

 اگر بخواهيد، حتما می  .اردامروز شانس و بخت آزمایی هيچ اعتباری ند" صفر و یک"در دنيای 

   .توانيد
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بيشماری در سر تاسر جهان جهان وجود دارند که شغل و حرفه اصلی آنها فقط  ثروتمندان

 تجارت ارز فارکس یک علم می باشد و با بخت آزمایی و شانس .می باشد تجارت فارکس

عتبر دنيا تدریس فارکس در حال حاضر در تمامی دانشگاه های م. و تبادلی ندارد هيچ رابطه

می توانيد با حداقل سرمایه و با استفاده از   شما با آموختن کامل تجارت فارکس.شود می

 . خواستن توانستن است.است تواناييهاي خود درآمد عالی کسب کنيد و این کامال شدنی

 ؟چرا نرخ ارزها مدام تغييير می کند 

منحنيهای عرضه و تقاضای ارزیک کشور در طول زمان جا به جا ميشود و همين انتقال باعث 

این جا به جایی ممکن است براثر تغيير سليقه مردم . بروزتغييرات دائمی نرخ ارز خواهد شد

 تفاوت نرخهای تورم در - رشد متفاوت اقتصادی-نسبت به توليدات داخلی و خارجی 

 مداخالت بانک مرکزی جهت – تغيير در انتظارات -ر در نرخهای بهره تغييي-کشورهای مختلف

 .به وجود آید... انجام سياستهای پولی و 

 مکان مرکزی بازار فارکس کجاست؟ 

برعکس بازارهای سهام که مکان فيزیکی مشخصی دارند معامالت در بازار جهانی ارز در 

ين بانکی می باشد که در حقيقت بازار فارکس یک بازار ب. مکان خاصی متمرکز نشده است

هدایت و کنترل )SWIFT or Internet(معامالت بين طرفين از طریق تلفن یا شبکه الکترونيکی 

در واقع زبان مشترک . البته شبکه سوئيفت توسط بانکها مورد استفاده قرار می گيرد. ميشود

 .بانکداری بين المللی شبکه سوئيفت می باشد

 

 ؟س گشایش می یابدچه زمانی بازار فارک 

 ساعته تبدیل کرده که با ٢۴عدم وجود یک مکان فيزیکی بازار فارکس را به یک بازار 

بازگشایی هر یک از مراکز مالی در جهان این بازار پيش می رود به طوری که معامالت ارزی در 

 .طول شبانه روزتنها با یک تلفن یا با استفاده ازشبکه اینترنت امکان پذیر است

 هنگ - توکيو- سيدنی-نيوزلند: ل بازگشایی مراکز مالی جهان بدین ترتيب می باشد سيک

.  شيکاگو و لس انجلس - نيویورک- لندن–  پاریس - زوریخ- فرانکفورت- بحرین- سنگاپور-کنگ

بعد از لندن بازارهای . اما بزرگترین و مهمترین مرکز مالی بازار جهانی ارز همانا لندن است 

 .ک وتوکيو قرار دارند در سایر مراکز مالی  معامالت کوچکتری صورت می گيردارزی نيویور
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 ساعت از هر ٢۴بنابراین بر خالف سایر بازارهای مالی جهان بازیگران بازارمی توانند در طول 

 اقتصادی واجتماعی  که باعث نوسان در این بازار ميشود استفاده -گونه حوادث سياسی

 )روز یا شب.(نمايند

 

 ؟ تجارت فارکس به عنوان یک فرصت تجاری مورد توجه قرار می گيردچرا 

 )از دوشنبه تا جمعه(  ساعته ٢۴بازار  )١

 )تریليون دالر۵/٢ارزش روزانه معامالت بيش از (نقدشوندگی باال  )٢

 هزینه معامالت پایين )٣

 ) افزایش قيمت یا کاهش قيمت(استفاده از هر دو جهت بازار  )۴

ر نا کارا که اطالعات مالی و پولی ومرتبط با فعاليتهای بر خالف بازا( بازار کارا  )۵

 )بازرگانی در دسترس نيست

 )Leverage( معامالت اعتباري   )۶

٧(  

  )١٩٩٨(مقايسه گزارش گردش جهاني معامالت در بازار ارز  

بر آورد شده است که فعالترين . وسعت ، عمق و نقدينگي اين بازار واقعا شگفت انگيز است 

 بار مي توانند ١٨٠٠٠ين در طي فقط يک روز تا /دالر و دالر/ارز جهان مانند يورونرخهاي مبادله 

 .تغيير کنند 

 

 

 ١٩٩٨نمودار مقايسه گردش مبادالت ارزي در سال 
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تجارت را در زمانهاي متفاوت " حجم" نمودار زير نه تنها سيکل زمان تجارت ، بلکه ميانگين 

 .طي يک روز نشان مي دهد

 

 

 نمودار روزانه گردش جهاني معامالت در بازار ارز

 

 چيست؟"ه درهردوجهت بازارمعامل"منظوراز  

برخالف بازار سهام که معامله باید با خرید آغاز و با فروش پایان یابد در بازار ارز جهانی معامله 

بدین مفهوم که ميتوان یک ارز را در قيمت . را هم با فروش و هم با خرید می توان آغاز کرد

دالیل جذابيت این بازار همين یکی از . باالتر فروخت و پس ازکاهش قيمت همان ارز را خرید

 .       نکته است که می توان از تمام نوسانات چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش سود برد

 

 چيست؟" معامالت اعتباری " منظور از  

با توجه به اینکه معموًال نرخ ارزها تا چهار رقم بعد از اعشار اعالم می شود به جزء ین که تا 

عشار مي باشد  معامله گران بازار قادر هستند که با سيستم معا مالت دو رقم بعد از ا

بدین مفهوم که کارگزار که . اعتباري از نوسانات بسيار کوچک بازار به نفع خود استفاده نمایند

رابط بين مشتری و بازار است یک اعتبار مجازی به سپرده مشتری می دهد به فرض چنانچه 

هر مقدار پول معامله گر، جهت معامله را صد .  تریان داده شود به مش١:١٠٠اعتباری برابر 

برابر می نماید در اين روش سود یا زیان حاصل از معامله به سپرده اوليه مشتری نزد بانک 

بنابراین این اعتبار همانند یک شمشير دو لبه است آه هم در جهت . اضافه یا کم می شود

 .سود وهم در جهت زیان کاربرد دارد

 

 فارکس  زایای تجارت الکترونيک همزمان در بازارم 



http://www.pinexbank.com 
 

8

است و هر کس  ساعت طی پنج روز هفته فعال ٢٤ بازار فارکس : رهائی از قيد زمان .١

  . می تواند به مقتضی وقت خود در هر ساعتی به معامله در این بازار بپردازد

نسبت به معامله در باشد می توان  هر کجا که اینترنت در دسترس : رهائی از قيد مکان. ٢

اینترنت بيسيم می توان در پارک  در صورت در دسترس بودن سرویس. فارکس اقدام نمود

گوشی موبایل در کشورهائی که خدمات  معامله کرد و حتی امکان تحليل و معامله روی

 .اینترنت موبایلی ارائه می کنند، وجود دارد 

در حالی که یک پزشک یا وکيل یا هر  : فرصت برابر برای همه معامله گران در دنيا. ٣

مختلف گرفتار تبعيض در درآمد و سایر فرصتهای شغلی تا حد  متخصص دیگر در کشورهای

تریدر فارکس در بنگالدش ، ژاپن ، لندن یا ایران دارای فرصتی برابر با  چند ده برابر است ، یک

وص برای اهالی کشور این ویژگی بخص. از هيچگونه تبعيضی رنج نمی برد دیگران است و

 .درآمد پائين و تبعيضات زیاد در فرصتهای شغلی قابل توجه است  های دارای سطح

اکثر مشاغل در  :محدود رهائی از پاسخگوئی به روسا و سایر مراجع و مسئوليت. ٤

 یک. عملکرد خود باید پاسخگوی روسا ، اتحادیه ها ، مراجع قانونی و غيره باشند  قبال

ارکس فقط در مقابل خود و حسابش مسئوليت دارد و پاسخگوی هيچ رئيس یا معامله گر ف

همچنين یک معامله گر فارکس هيچگاه بدهکار نمی . صنفی یا قانونی دیگری نيست مرجع

مسئوليتش محدود به مقدار سرمایه موجود در حساب است ولو اینکه از اعتبار  شود یعنی

 .برابری استفاده کرده باشد چند صد

فروشنده  در بازار فارکس هيچگاه دچار عدم نقد شوندگی و نبود : داکثر نقد شوندگیح. ٥

وجود ندارد  یا خریدار و صف خرید یا فروش و قيمتهای کاذبی که برای آن خریدار یا فروشنده

و سالمت  نخواهيد شد و حجم بسيار زیاد معامالت و نقد شوندگی حداکثر ، ضامن شفافيت

 . این بازار است

 بهترین راه کسب سود ، استفاده :  استفاده از اعتبار رایگان تا چند صد برابر سرمایه.٦

اعتبار رایگان توسط  این امکان به بهترین وجه با ارائه. از اعتبار در هرگونه فعاليت تجاری است 

  . گردیده است بروکر تا چند صد برابر سرمایه یک معامله گر فارکس ، فراهم

هزارم   ده٤ تا ٢هزینه معامله زوج ارزهای اصلی در فارکس بين  : عامالتهزینه اندک م. ٧

  .رود حجم معامله می باشد که کمترین هزینه معامالتی در بازارهای مختلف به شمار می

در فارکس امکان فروش قبل از  : بازار دو طرفه و امکان کسب سود در کليه شرایط. ٩

همچنين با یادگيری .ی هم امکان کسب سود فراهم است های نزول خرید وجود دارد و در بازار

روند دار یا بدون روند و کم نوسان می توان در هر شرایطی به  تکنيکهای خاص بازار های

 .آسب سود پرداخت


