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  فارکسساختار بازار 

اجازه دهید ابتدا بازاري را که احتماال با آن بسیار آشنا هستید بررسی کنیم: بازار سهام. ساختار بازار سهام به صورت زیر 

   1-2تصویر                                                                      است:

  

  »هاي متمرکز بروم! اي ندارم جز اینکه به سراغ بورس هیچ چاره«

یک متخصص وجود دارد که  و  بازار سهام بر اساس طبیعت خود تمایل دارد که بسیار انحصارطلب باشد. تنها یک نهاد

ها را به راحتی  به همین دلیل، قیمت داشته باشند!این متخصص را  هواي معامله گران بایدکند. همه  ها را کنترل می قیمت

  گران.  توان تغییر داد تا به نفع متخصص باشد و نه معامله می

  افتد؟  چگونه این امر اتفاق می

در بازار سهام، متخصص مجبور است دستور مشتریان را انجام دهد. در حال حاضر، فرض کنید تعداد فروشندگان به 

ر ناگهانی بیش از تعداد خریداران شود. متخصص، که مجبور به انجام دستور مشتریان خود (فروشندگان در این طو

   !ماند روي دستش می آنها را به فروش برساند و این سهامهاتواند  نمی را دارد کهاي از سهام  مورد) است، مجموعه

دهد تا مانع ورود  دهد یا هزینه را افزایش می گسترش میرا  کارمزدبه منظور جلوگیري از چنین اتفاقی، متخصص فقط 

دهد دستکاري کند تا نیازهایش را  هایی را که ارائه می تواند مظنه فروشندگان به بازار شود. به عبارت دیگر، متخصص می

  .سازدبرآورده 

  معامله نقدي فارکس غیرمتمرکز است

. در بازار یک قیمت وجود داردتنها که در آنها ، الزم نیست بورس متمرکز را تجربه کنید آتیبر خالف معامله سهام یا 

سوي از  ي مختلفیها بدین معنی است که مظنه و اینفارکس، هیچ قیمت واحد براي یک ارز در هیچ زمانی وجود ندارد 

  .» داده می شودمتفاوت معامله گران 

  

  

  

 بازار متمرکز

تنظیم قیمتھا و کارمزدھای 

 جھان!معامالتی توسط ارباب 
 خریداران فروشندگان



  1-3تصویر 

  

  هاي بسیار زیاد! عالیه! انتخاب

سازد! این بازار بسیار بزرگ  این امر ممکن است در ابتدا عجیب باشد اما چیزي است که بازار فارکس را بسیار جذاب می

توانید بهترین معامله را به دست آورید. و چه  گران آنقدر شدید است که تقریبا همیشه می است و رقابت میان معامله

  خواهد؟  را نمی کسی این

  توانید آن را در هر جایی انجام دهید.  همچنین، نکته جالب در مورد بازار فارکس این است که می

   فارکسنردبان 

توان  را می فارکساگرچه بازار فارکس غیرمتمرکز است، خالص نیست و پر هرج و مرج است! شرکت کنندگان در بازار 

  شود:  ارائه می ساده ايبه صورت نردبان سازماندهی کرد. براي درك بهتر منظور ما، در اینجا مثال 

  

  

  

  

  

  

   بازار متمرکز         



  1-4تصویر 

  

هاي جهان و برخی  ترین بانک کنندگان در این بازار که بزرگ در راس نردبان بازار فارکس بازار بین بانکی است. شرکت

الکترونیکی  مبادالت کنند یا به صورت الکترونیکی از طریق  ترند، به طور مستقیم با یکدیگر معامله می هاي کوچک بانک

EBS یا مبادالت فوري در رویترز   

شبیه کوکا و پپسی است. در جنگ دائمی براي به دست آوردن مشتریانند  - و رویترز  EBS -رقابت بین این دو شرکت 

تا یکدیگر را بازار مغلوب کنند. در حالی که هر دو شرکت اکثر جفت ارزها را ارائه کنند  و به طور مستمر تالش می

  اند.  کنند، برخی جفت ارزها نقدتر از سایرین می

  نقدترند.   EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, EUR/CHF, USD/CHF جفت ارزهاي      EBS براي نرم افزار

  نقدترند.  GBP/USD, EUR/GBP, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USDدر عین حال، براي نرم افزار رویترز 

هاي ارائه شده از سوي یکدیگر را مشاهده کنند، اما این  توانند نرخ هایی که بخشی از بازار بین بانکی اند می همه بانک

  ها معامله کند.  تواند با آن قیمت لزوما بدین معنی نیست که هر کسی می

  هاي معامله وابسته خواهد بود.  و طرف اعتبارمانند زندگی واقعی، نرخ تا حد زیادي به ارتباط ایجاد شده بین 

. از آنجا که این ارائه دهندگان قیمتها هستند و هاي بزرگ ، شرکتهاي تامینی صندوق ،نردبان این رتبه بعدي در

هاي  هاي خود را از طریق بانک بانکی ندارند، باید تراکنشموسسات روابط اعتباري محکم با شرکت کنندگان بازار بین 

تر از کسانی است که بخشی از بازار بین  شان کمی باالتر و گران هاي تجاري انجام دهند. این بدان معنی است که نرخ

  بانکی اند. 

 سلسلھ مراتب بازار فارکس         

 بانک ھای بزرگ 

متوسط و کوچک      ھای  بانک  

EBS/رویترز 

سازندگان بازار 

 خرده فروشی

خرده فروشی 

ECN 

ھای تامینی،  صندوق

ھای بزرگشرکت  

گران خرده فروشی  معاملھ  



ما مردم متوسط بسیار . سابق بر این شرکت در بازار فارکس براي هستند گران خرده فروشی معامله ،در پایین نردبان

و کارگزاران خرده فروشی، موانع دشوار براي ورود به بازار فارکس برداشته  دشوار بود اما، به لطف ظهور اینترنت

  .در تماس باشیماند. آنها این شانس را به ما دادند که با راس نردبان  شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فارکس بازیگران بازار

  بازیگران بازار

  

دانید، اجازه دهید آن را بیشتر بررسی کنیم تا بفهمیم که این افراد دقیقا چه کار  حاال که ساختار کلی بازار فارکس را می

  نقدي فارکس و بازیگران اصلی را درك کنید. کنند. ضروري است که ماهیت بازار می

 50تا  10توانستند این بازي را انجام دهند. شرط اولیه براي معامله این بود که  می» ها کله گنده«تنها  1990تا اواخر دهه 

شود نه میلیون دالر براي شروع کار داشته باشید! فارکس در ابتدا قرار بود توسط بانکداران و موسسات بزرگ استفاده 

در حال حاضر قادر به ارائه  هاي آنالین داد و ستد فارکس شرکتبا این حال، به دلیل ظهور اینترنت، » کوچولوها.«ما 

  مانند ما هستند. » خرده فروشی«گران  هاي معامله به معامله حساب

  بازیگران بزرگ در این بازار عبارتند از: 

  هاي بزرگ . بانک1

هاي ارزند. بر اساس عرضه و  هاي دنیا تعیین کننده نرخ ترین بانک یر متمرکز است، بزرگاز آنجا که بازار فارکس غ

کنند که همه ما عاشقش هستیم (یا از  تقاضا براي ارزها، آنها معموال تنها کسانی اند که کارمزد خرید/فروش را ایجاد می

  آن نفرت داریم). 

بانکی، مبالغ هنگفت معامالت بازار فارکس را هر روز براي هاي بزرگ، در مجموع موسوم به بازار بین  این بانک

، دویچه بانک، و UBS ،Barclays Capitalهاي بزرگ عبارتند از:  دارند. چند تا از این بانک مشتریان و خودشان برمی

  توان گفت که بازار بین بانکی بازار ارز خارجی است.  سیتی گروپ. می

  هاي تجاري بزرگ  . شرکت2

کنند. به عنوان مثال، اپل هنگام خرید قطعات الکترونیکی از  به منظور انجام کسب و کار در بازار ارز شرکت میها  شرکت

کنند  خود باید ابتدا دالرهاي آمریکا را به ین ژاپن تبدیل کند. از آنجا که حجمی که معامله می  ژاپن براي محصوالت

هاي تجاري براي انجام  است، این نوع بازیگر بازار معموال با بانک تر از حجم معامله در بازار بین بانکی بسیار کوچک

  شان سروکار دارند. معامالت



ها و  توانند موجب ایجاد نوسانات نرخ ارز شوند. در ادغام هاي بزرگ همچنین می ) بین شرکتM&Aها و خریدها ( ادغام

  کند. ها را دچار نوسان می واند قیمتت افتد که می خریدهاي فرامرزي، بسیاري از مکالمات ارزي اتفاق می

  

  

  هاي مرکزي  ها و بانک . دولت3

هاي مرکزي، از جمله بانک مرکزي اروپا، بانک مرکزي انگلستان، و فدرال رزرو، به طور منظم در بازار  ها و بانک دولت

هاي  خود، پرداخت  اتها در بازار فارکس براي انجام عملی ها، دولت کنند. درست مثل شرکت فارکس نیز مشارکت می

  کنند.  تجاري بین المللی، و جابجایی ذخایر ارز خارجی خود شرکت می

پردازند، بر بازار فارکس  هاي بهره براي کنترل تورم می هاي مرکزي به تنظیم نرخ در همین حال، وقتی بانک

هاي  توانند بر ارزشگذاري پول تاثیر بگذارند. همچنین مواردي براي دخالت بانک تاثیرگذارند. با انجام این کار، می

هاي ارز را برابر  خواهند نرخ دارد و آن زمانی است که میمرکزي، به طور مستقیم یا شفاهی، در بازار فارکس وجود 

کنند که ارزش پولشان باال یا پایین قیمت گذاري شده استد، بنابراین  هاي مرکزي فکر می کنند. گاهی اوقات، بانک

  کنند.  شروع به عملیات فروش/خرید گسترده براي تغییر نرخ ارز می

  . سفته بازان4

  » ایم! براي برد آمده«

دهند در همه  درصد از حجم معامالت را تشکیل می 90این احتماال شعار سفته بازان است. سفته بازان که نزدیک به 

ها وجود دارند. بعضی از آنها جیب پرپول دارند، برخی کمتر اما همه آنها در فارکس براي کسب درآمد  اشکال و اندازه

  کنند. شرکت می

توانید بخشی از این جمعیت باحال باشید! البته، براي  صیلی از مدرسه پیپسولوژي، مینگران نباشید... بعد از فارغ التح

  موفقیت باید صبور باشید!

  

  

  

  

  

  

  



  تاریخچه فارکس

  

هاي بزرگ غربی نیاز به ایجاد  کرد که دولت در پایان جنگ جهانی دوم، تمام جهان چنان هرج و مرجی را تجربه می

  سیستم براي ایجاد ثبات در اقتصاد جهانی را احساس کردند. 

کرد. می ا تعیین نرخ تبادل تمامی ارزها با طال رکه » برتون وودز« قرارداد به همین منظور قرارداد جهانی منعقد شد با نام 

هاي مختلف  این کار براي مدتی نرخ ارز را تثبیت کرد اما وقتی اقتصادهاي بزرگ جهان شروع به تغییر و رشد با سرعت

  منسوخ شدند.  زودسیستم خیلی  این کردند، قوانین

بازار شناور آزاد  ار ارز بهو باز شد آن جایگزینی ، قرارداد برتون وودز لغو ا سیستم ارزشگذاري پول1971در سال  

  شد.   تکامل یافت، که در آن نرخ ارز با عرضه و تقاضا تعیین می

  تر کرد.  در نهایت اوضاع را آسان ،سخت بود اما پیشرفت در تکنولوژي و ارتباطات مناسب خیلیدر ابتدا، تعیین نرخ ارز 

ها شروع به ایجاد نرم افزار  ور)، بانک، به لطف کامپیوتر و رشد پررونق اینترنت (به سالمتی آقاي ال گ90در دهه 

قادر  معامله گران را به مشتریان طراحی شدند به طوري کهي قیمت ها کردند. این نرم افزارها براي ارسال مظنه تیمعامال

اقدام به معرفی معامالت مبتنی بر اینترنت براي  کارگزاري ها. در همین حال، برخی می ساختبه اجراي فوري معامالت 

  ند. کرد

تر، معامله را براي  معامله کوچک حجم، با فراهم کردن »کارگزاران خرده فروشی فارکس«این نهادها که موسومند به 

تر کردند. بر خالف بازار بین بانکی که در آن حجم معامله استاندارد یک  آسان مختلف با توانایی مالی متفاوت افراد

  واحد معامله کنند!  1000فروشی به اشخاص امکان دادند که حتی با  میلیون واحد است، کارگزاران خرده

  

  کارگزاران خرده فروشی فارکس 

توانستند ارزها را معامله کنند اما به لطف  هاي سرمایه گذاري بسیار بزرگ می در گذشته، تنها دالالن بزرگ و صندوق

  کارگزاران خرده فروشی فارکس و اینترنت، دیگر این طور نیست. 

با یک کارگزار قرارداد ببندد، حساب باز کند، پول  فردي بتواندهر  به بازار سبب شده که  وروددم وجود موانع براي ع

  واریز کند و در آسایش خانه به معامله فارکس بپردازد. کارگزاران اساسا بر دو قسم اند : 



قیمتهاي خرید و همانطور که از نامشان پیداست، خودشان پیشنهاد  ):Market Makers( سازندگان بازار .1

  فروش را تعیین می کنند.

هاي موجود از نهادهاي  کند و قیمت که از بهترین پیشنهاد استفاده می :)ECN(ارتباطات الکترونیکی  شبکه .2

 کنند.  مختلف در بازار بین بانکی را درخواست می

 

  سازندگان بازار 

خواهید براي خوردن حلزون به فرانسه بروید. براي داد و ستد در آن کشور، ابتدا باید به بانک یا صرافی  میفرض کنید 

تان بروید و مقداري یورو بخرید. براي اینکه آنها طرف مقابل معامله شما باشند، باید توافق کنید که پول کشور خود  محل

  کنند تبادل کنید. را با قیمتی که آنها تعیین می

  اي هست. در این مورد، به شکل کارمزد خرید/فروش است.  هاي کسب و کار، نکته مانند همه تراکنش

 1.2002و قیمت فروش آنها (درخواست)  EUR/USD  1.2002به عنوان مثال، اگر قیمت خرید (پیشنهاد) بانک براي

ها تراکنش  است. اگرچه به ظاهر کوچک است، اما هنگامی که در مورد میلیون 0.0002است، پس کارمزد خرید/فروش 

  کند!  کنید، سود هنگفتی براي سازندگان بازار ایجاد می فارکس در هر روز صحبت می

سازنده اساسی در بازار ارز خارجی هستند. سازندگان بازار خرده فروشی در  هاي می توان گفت که سازندگان بازار بلوك

کنند. بدون  اندازه، قرارداد بزرگ عمده فروشان را به قطعات کوچک فراهم می» بسته بندي مجدد«واقع نقدینگی را با 

  آنها، معامله فارکس براي افراد متوسط بسیار سخت خواهد شد. 

  

  کی شبکه ارتباطات الکترونی

شبکه ارتباطات الکترونیکی نامی براي نرم افزارهایی است که به طور خودکار دستورهاي خرید و فروش مشتري را با 

گرانی که  ها، و حتی دیگر معامله ، بانکبازاهاي اعالم شده از سازندگان  دهند. این قیمت مطابقت می شدههاي اعالم  قیمت

گیرد، با بهترین قیمت  د. هر گاه دستور خرید یا فروش خاصی صورت میشو کنند جمع آوري می استفاده می ECNاز 

  شود. خرید/فروش موجود مطابقت داده می

معموال کمیسیون بسیار کمی براي معامالت  ECNگران براي تعیین قیمت خود، کارگزاران  با توجه به توانایی معامله

هاي تراکنش کارگزاران  شود هزینه دك معموال موجب میکنند. ترکیبی از کارمزدهاي اندك و کمیسیون ان دریافت می

ECN  باشد. بسیار پایین  

  

  


