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  مزایاي فارکس

  

شود که چرا بسیاري از مردم  منافع و مزایاي بسیاري در داد و ستد فارکس وجود دارد. در اینجا فقط چند دلیل ذکر می

  کنند:  این بازار را انتخاب می

  بدون کمیسیون 

 هاي کارگزاري. اغلب کارگزاران خرده فروشی هاي دولت و هزینه هاي مبادله، هزینه بدون کمسیونهاي معامالتی، هزینه

  گیرند.  دستمزد می» فروش-کارمزد خرید«شان از طریق چیزي به نام  در قبال خدمات

  بدون واسطه 

دهد تا به طور مستقیم با بازاري که قیمت یک جفت  شود و به شما امکان می ها می داد و ستد فارکس سبب حذف واسطه

  کند معامله کنید. ارز خاص را تعیین می

  

  ثابت  "الت"عدم وجود 

شود. به عنوان مثال مقداراستاندارد براي  ها تعیین می در بازارهاي آتی (فیوچرز)، اندازه الت یا قرارداد توسط بورس

کنید. این امر به  را جهت انجام معامالت تعیین میاندازه الت اونس است. در فارکس ، شما  5000قرردادهاي آتی نقره 

دهیم که  دالر شرکت کنند (اگر چه بعدا توضیح می 25کوچک با موجودي دهد که حتی با حساب  گران امکان می معامله

  دالري ایده خوبی نیست).  25چرا حساب 

  هاي پایین معامالتی هزینه

  

  



  

  

% در شرایط عادي بازار است. در معامالت 0.1هزینه معامالت خرده فروشی (کارمزد خرید/فروش) معموال کمتر از 

% باشد. البته این بستگی به ضریب اهرمی شما دارد که در ادامه توضیح داده خواهد 0.07تواند  تر، کارمزد حتی می بزرگ

  شد. 

  ساعته 24بازار 

انتظار براي زنگ بازگشایی بازار وجود ندارد. از باز شدن در صبح روز دوشنبه در استرالیا تا بسته شدن بعد از ظهر در 

خواهند به صورت پاره وقت معامله کنند عالی است  خوابد. این براي کسانی که می هرگز نمینیویورك، بازار فارکس 

  توانند زمان دلخواه معامله را انتخاب کنید: صبح، ظهر، شب، حین صبحانه، یا در خواب.  زیرا می

  تواند بازار در کنترل خود درآورد هیچ کس نمی

یک کشور  بانک مرکزيیار زیادي دارد که هیچ نهاد واحدي (حتی بازار ارز آنقدر بزرگ است و شرکت کنندگان بس

  تواند قیمت بازار را براي مدت زمان طوالنی کنترل کند.  نمی

  ضریب اهرمی

 اهرمیتواند قراردادي به ارزش بسیار باالتر را کنترل کند. ضریب  گر با سرمایه اولیه کم می در معامالت فارکس، معامله

  دهد که سود خوب به دست آورد.  گر می این توانایی را به معامله

دالر  50را ارائه دهد، که بدین معنی است که موجودي  1به  50 اهرمیبراي مثال، کارگزار فارکس ممکن است ضریب 

توان  دالر می 500دالر را خرید و فروش کند. به طور مشابه، با  2500دهد تا ارزهاي به ارزش  گر امکان می به معامله

شمشیر  اهرمیدالر را معامله کرد و غیره. در حالی که این مطلب جالبی است اما به یاد داشته باشید که ضریب  25،000

هاي بزرگ و همچنین  تواند به زیان می اهرمیدو لبه است. بدون مدیریت ریسک مناسب، این درجه باالي ضریب 

  سودهاي بزرگ منجر شود. 

  نقدینگی باال

ز آنجا که بازار فارکس بسیار عظیم است، بسیار هم نقد است. این بدان معنی است که در شرایط عادي بازار، با یک ا

توانید به خرید و فروش بپردازید زیرا معموال کسی در بازار وجود دارد که مایل باشد که طرف  کلیک ماوس بالفاصله می

  توانید نرم افزار معامالتی آنالین خود را تنظیم کنید که  حتی می» کنید. یگیر نم«دیگر معامله شما باشد. هرگز در معامله 

  

  



وقتی به سطح سود مورد نظرتان رسید (دستور محدودیت) به صورت خودکار موقعیت تان را ببندد، یا اگر معامله علیه 

  رود آن را بندد (دستور توقف ضرر).  شما پیش می

  موانع کوتاه براي ورود

گر ارز هزینه زیادي در بردارد. واقعیت این است که در مقایسه با داد و ستد  که آغاز به کار به عنوان معاملهکنید  فکر می

کنند که  را ارائه می» میکرو«و » مینی«هاي داد و ستد  ، چنین نیست. کارگزاران آنالین فارکس حساب  سهام، آپشن یا آتی

  ارند. دالر را د 25برخی از آنها حداقل موجودي حساب 

گوییم که باید حساب کاربري با حداقل موجودي را باز کنید اما این امر بازار معامله ارز فارکس را بسیار بیشتر در  نمی

  دهد که سرمایه معامله آغازین زیادي ندارد. دسترس فرد متوسطی قرار می

  چیزهاي رایگان در همه جا! 

تان همراه با  هاي (آزمایشی) را براي تمرین داد و ستد و ایجاد مهارت» دمو«هاي  بیشتر کارگزاران آنالین بازار حساب

  کنند.  اخبار فارکس و خدمات رسم نمودار ارائه می

  و حدس بزنید چی؟! همه آنها رایگانند! 

هاي معامالتی  خواهند مهارت دارند و می» مشکل مالی«هاي آزمایشی منابع بسیار ارزشمند براي کسانی است که  حساب

  افزایش دهند و پس از آن اقدام به باز کردن حساب با پول واقعی نمایند. » سفته بازي«را با  خود

  کنیم!  دانید، آن را با بازار سهام مقایسه می اکنون که مزایاي استفاده از بازار فارکس را می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فارکس در مقابل بازار سهام 

وجود دارد.  )NAZDAQنزدك (سهام دیگر در  3500سهام در بورس اوراق بهادار نیویورك وجود دارد.  4500حدود 

  ها قرار بگیرید؟  کدامیک را معامله خواهید کرد؟ وقت دارید که باالتر از بسیاري از شرکت

ن بازار روي چهار جفت اصلی معامله ها ارز براي داد و ستد وجود دارد، اما اکثریت بازیگرا در معامله نقدي ارز، ده

  تر از هزاران سهام نیست؟  کنند. آیا نظارت بر چهار جفت بسیار آسان می

  

به آقاي فارکس نگاه کنید. او خیلی با اعتماد به نفس و جذاب است. آقاي سهام هیچ شانسی ندارد! این فقط یکی از 

  برخی مزایاي دیگر عبارتند از:بیشمار مزایاي بازار فارکس نسبت به بازار سهام است. 

  ساعته  24بازار 

 16:00تا جمعه ساعت  EST 16:00یکپارچه است. اغلب کارگزاران از یکشنبه در ساعت  ساعته 24بازار بازار فارکس 

EST  ساعت شبانه روز) در دسترس اند. با توانایی  24روز هفته  7( 24/7بازند، با ارائه خدمات به مشتریان که معموال

  توانید برنامه زمانی داد و ستد خود را سفارشی کنید.  هاي بازار آمریکا، آسیا و اروپا، می انجام معامله در ساعت

  کمیسیون حداقل (نزدیک به صفر) 

فارکس هیچ کمیسیون یا هزینه معامالتی اضافی براي معامله ارزها به صورت آنالین یا از طریق تلفن  اکثر کارگزاران

هاي داد و ستد فارکس کمتر از بازارهاي دیگر است.  کنند. با کارمزد اندك، سازگار و کامال شفاف، هزینه دریافت نمی

  گیرند. تمزد میاکثر کارگزاران بابت خدمات خود از طریق کارمزد خرید/فروش دس

  اجراي فوري دستورات بازار 



شوند. تحت این شرایط، قیمتی که در زمان اجراي دستورتان نشان داده  معامالت شما در شرایط عادي بازار فورا اجرا می

  کنید.  شود معموال همان قیمتی است که دریافت می می

کردن و ورود دستورات را در شرایط عادي بازار  به خاطر داشته باشید که بسیاري از کارگزاران فقط توقف، محدود

معموال به سهولت » شرایط غیرعادي بازار«کنند. معامالت در حین تهاجم عظیم آدم فضایی از فضاي خارج  تضمین می

انجام نمی گیرد. اجراي سفارشات خرید یا فروش اکثر اوقات فوري اند اما در شرایط پرنوسان بازار، مانند هنگام حمالت 

  ریخی ها، اجراي دستورات ممکن است دچار تاخیر شود. م

  امکان شروع معامالت با دستور فروش 

هاي داد و ستد در بازار ارز وجود  بر خالف بازار سهام، هیچ محدودیتی براي فروش در بازار ارز وجود ندارد. فرصت

ار به هر سمتی در حال حرکت باشد. از آنجا گر خریدار یا فروشنده باشد، و یا وضع باز دارد صرف نظر از اینکه معامله

که معامله ارز همیشه مستلزم خرید یک ارز و فروش ارز دیگري است، هیچ تعصب خاصی نسبت به اجراي دستورات 

  خرید و فروش دراین بازار وجود ندارد. بنابراین همیشه دسترسی برابر براي معامله در بازار صعودي و نزولی دارید.

  بدون واسطه 

هاي  کنند. با این حال، یکی از مشکالت در بورس گران ارائه می مزایاي بسیاري را براي معامله هاي متمرکز ورسب

گر و خریدار یا فروشنده  قرار بگیرد براي آنها هزینه دارد. هزینه  متمرکز وجود دالالن است. هر فردي که مابین معامله

  تواند زمانی یا پولی باشد.  می

تواند متفاوت  گران مختلف ارز می ها از معامله داد و ستد پول نقد غیر متمرکز است؛ بدین معنی که مظنهاز سوي دیگر، 

آورید.  باشد. رقابت بین آنها آنقدر شدید است که شما تقریبا همیشه مطمئنید که بهترین قیمتها را به دست می

  د.هاي کمتر دارن گران بازار فارکس دسترسی سریعتر و هزینه معامله

  کنند شرکتها و سازمانها نمی توانند بازار را کنترل 

خریده شد؟ بازار سهام بسیار حساس به خرید » Z«فروخته شد یا به مبلغ » X«به مبلغ » Aصندوق «چند بار شنیده اید که 

  پردازند. هاي بزرگی است که به خرید و فروش می صندوق

شود که هر بانک یا صندوق نتواند ارز خاصی را کنترل کند یا  ب میدر داد و ستد نقد، اندازه وسیع بازار فارکس موج

ها، بنگاههاي خرده فروشی و افراد ثروتمند تنها برخی از  هاي تامینی، دولت ها، صندوق احتمال آن بسیار کم است. بانک

  نظیر است.  کنندگان در بازار نقدي ارز هستند که نقدینگی آن بی شرکت

  کارگزاري کمتر احتمال دارد در بازار تاثیرگذار باشندهاي  تحلیلگران و شرکت

کنید؟ در مورد سهام یک شرکت  خاص و تحلیلگر یک شرکت کارگزاري معتبر  آیا به تازگی تلویزیون را تماشا می

کرد؟  توصیه می» خرید«اید که متهم است که وقتی سهام به سرعت در حال کاهش بود مردم را همچنان مثال به  شنیده



دهد تا وارد شود و موجب دلسردي از این نوع  ماهیت این روابط است. مهم نیست که دولت چه کاري انجام می این

  ایم. ها شود، ما آخرین مورد آن را نشنیده فعالیت

IPO هاي سهامی عام و دفاتر کارگزاري اند. روابط براي دو  ها (اعالمیه ورود به بورس) کسب و کار بزرگ براي شرکت

ها به عنوان مشتریان دارند.  کنند که نیاز به شرکت مند است و تحلیلگران براي دفاتر کارگزاري کار میطرف سود

  هاي متناقض هرگز محو نخواهند شد.  موقعیت

کند و ضرورتی براي بازارهاي  هاي جهان تولید می ها دالر درآمد براي بانک بازار فارکس به عنوان بازار اولیه، میلیون

  کنند.  تحلیلگران فارکس تاثیر بسیار کمی روي نرخ ارز دارند؛ آنها فقط بازار فارکس را آنالیز میجهانی است. 

  )1-1(جدول                              

سهام                        فارکس    مزایا

  ساعته          24معامالت   خیر    بله 

  بدون کمسیون  خیر    بله 

  دستورات اجراي فورس  خیر    بله 

  شروع معامالت با فروش  خیر    بله 

  بدون واسطه  خیر   بله 

  امکان کنترل بازار  بله    خیر 

   

  

  

  

  



  فارکس در مقابل بازار آتی

دارد، مانند مزایاي آن نسبت به سهام. اما صبر کنید، باز هم هست ... خیلی  آتیبازار فارکس مزایایی نسبت به بازار 

  بیشتر!

  

  نقدینگی 

ترین و نقدترین بازار در جهان تبدیل  شود که آن را به بزرگ تریلیون دالر در روز داد و ستد می 4بازار فارکس، در 

تواند حجم معامالت و اندازه تراکنشی را جذب کند که به مراتب بیشتر از ظرفیت هر بازار دیگري  کند. این بازار می می

  ! فقط همین؟شود. سی میلیارد؟  میلیارد دالر در روز داد و ستد می 30فقط  آتیاست. در بازار 

نسبتا محدود خود رقابت کنند. بازار فارکس همیشه نقد است، به این معنی که  نقدینگیتوانند با  نمی آتیبازارهاي 

وند مگر در شرایط بسیار پر ش صفر اجرا می در حدتوان نقد کرد و دستورهاي توقف با نوسان قیمت کم  ها را می موقعیت

  نوسان بازار. 

  ساعته  24بازار 

بازار توکیو  EST 19:00شود. در ساعت  یکشنبه، بازار داد و ستد سیدنی باز میدر روز   EST به وقت 17:00در ساعت 

شود و در  باز می EST 08:00. و در نهایت، بازار نیویورك در EST 03:00شود، و سپس بازار لندن در ساعت  باز می

این بازار  -شود  شود. قبل از بسته شدن معامالت نیویورك، بازار سیدنی دوباره باز می بسته می EST 16:00ساعت 

  است!  ساعته 24 لحظه اي توقفبدون 

از  دهد تا به اخبار مطلوب یا نامطلوب بالفاصله واکنش نشان دهد. اگر اطالعات مهم گر اجازه می این امر به معامله

تواند پر از افسوس باشد. (بازارهاي شبانه  آمریکا بسته است، روز بعد می آتیانگلستان یا ژاپن برسد در حالی که بازار 

 معامله گرانارز وجود دارند اما حجم معامله در آنها بسیار پایین است، زیاد نقد نیست، و دسترسی  آتیدر قراردادهاي 

  به آنها دشوار است.) متوسط 

  سیون حداقل یا صفرکمی

شما  ،در طول چند سال گذشته، این شانس وجود دارد که کارگزار ارتباطات الکترونیکی تر شدنِ  تر و متداول با محبوب

اصال قابل کنید  پرداخت می آتیرا ملزم به پرداخت کمیسیون کند. اما در واقع، هزینه کمیسیون با آنچه که در بازار 



را دریافت می کنید در حالی که کمترین  ها نیست. رقابت میان کارگزاران آنقدر شدید است که بهترین قیمت مقایسه

   هزینه ها را می پردازید.

  قطعیت قیمت

کنید. در مقابل، بازارهاي  ، اجراي سریع و قیمت قطعی را دریافت میو در شرایط عادي هنگام معامله در بازار فارکس

  د. نده قیمت یا اجراي فوري معامله را ارائه نمیو سهام قطعیت  آتی

و سهام بر اساس دستورات  آتیحتی با ظهور معامالت الکترونیکی و تضمین سرعت اجرا، قیمت نهایی براي معامالت 

نه لزوما قیمتی  و معامله است آخرینهاي ارائه شده توسط کارگزاران اغلب نشان دهنده  بازار اصال قطعی نیست. قیمت

  که قرارداد با آن بسته خواهد شد. 

  محدودیت ریسک

گر  . این رقم بر اساس موجودي حساب معاملهاز حد توقف ضرر استفاده کنندگران باید براي مدیریت ریسک  معامله

بیش از  "وجه الضمان مورد نیاز"رسد زیرا اگر مقدار  شود. ریسک در بازار فارکس نقدي به حداقل می تعیین می

  . را هشدار خواهد داد  Call Marginحالت به طور خودکار  معامالتینرم افزار باشد،  "قابل معاملهسرمایه "

تواند فراتر  بازار، موقعیت شما می پرنوسانهاي باز فورا بسته خواهد شد (در شرایط  در شرایط عادي بازار، تمام موقعیت

  از سطح توقف ضررتان بسته شود). 

شود، و شما مسئول کسري در  بستهتر از موجودي حساب شما  ، موقعیت شما ممکن است با ضرري بزرگ آتیدر بازار 

  !عجب مکافاتیحساب خواهید بود. 

آتی     فارکس    مزایا

   ساعته 24معامله  خیر  بله

   کمیسیون حداقل یا صفر خیر بله

    500:1اهرم تا  خیر بله

   قطعیت قیمت خیر بله

   محدودیت ریسک خیر بله

  رسد!  به نظر مینظیر  بی، آقاي فارکس  آتیبا مقایسه کارت امتیازات بازار فارکس در مقابل 
  

  

  


