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  به نام خدا

  نگاهي اجمالي بر فاركس

  فاركس چيست؟ 

 ”FX“ يا Retail forex“ يا ”Forex“ يا ”FOREX“، كه به صورت (Foreign Exchange currency) بازار ارز خارجي

هزار يا دو  ( دو تريليون دالر بيش از، بزرگترين بازار مالي در جهان، به ميزانناميده مي شود ”Spot“ يا فقط ”Spot FX“يا 

 ميليارد دالري كه در بازار بورس نيويورك مبادله مي شود مقايسه كنيد، به راحتي 25اگر آن را با .  در روز است)ميليارد

 سهام و  بازارهاياين ميزان عمالً معادل سه برابر بيش از مجموع مقدار. يابيد كه مبادالت ارزي چقدر عظيم استدرمي

  .بازارهاي سلف است

  شود؟ادالت ارزي تجارت ميچه چيزي در مب

پولها توسط كارگزاران يا . تجارت فاركس عبارت است از خريد همزمان يك پول و فروش پول ديگر. جواب ساده آن پول است

 (EUR/USD) به عنوان نمونه يورو در مقابل دالر آمريكا اين تجارت به صورت جفت است،. تاجرها خريد و فروش مي شود

  (GBP/JPY) قابل ين ژاپنيا پوند انگليس در م

خريد ارز را به مثابه خريد سهام از . از آنجاييكه شما يك جسم فيزيكي را نخريده ايد، اين نوع تجارت تا حدي گيج كننده است

وقتي كه شما ارزي مي خريد، به عنوان نمونه ين ژاپن، شما سهامي از اقتصاد ژاپن را خريده ايد، . يك كشور خاص فرض كنيد

 اقتصادي ژاپن در حال و آينده  مي قيمت اين ارز در واقع بازتاب مستقيمي است از چيزي كه بازار در مورد سالمتچرا كه 

  .انديشد

در واقع، نسبت نرخ پول يك كشور به پول كشور ديگر بازتابي است از وضعيت اقتصادي يك كشور نسبت به اقتصاد 

  .كشور ديگر

بازار .  بازار سهام نيويورك، بازار فاركس نه مكان حقيقي دارد نه مركز تبادالتبر خالف ساير بازارهاي اقتصادي مانند

بر پايه اين واقعيت كه كل بازار به صورت .  يا بازار ميان بانكي استOTC)(فاركس به صورت سهام قابل خريد از كارگزاران 

  . ساعت فعاليت دارند24الكترونيكي داخل شبكه بانك ها و به صورت پيوسته در 

شرط اول اين بود كه شما مي .  مي توانستند در اين بازي شركت كنند"با سهميه فراواناشخاص "، تنها 1990تا اواخر دهه 

 نه اشخاص -استفاده كنندگان اوليه فاركس فقط بانكها و موسسات بزرگ بودند.  ميليون تجارت كنيد50 تا 10توانستيد با تنها 
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ايي چون ما نيز همكاري  فاركس اكنون مي توانند با تجار هفت اينترنت، شركت هاي تجاريبه هر حال، به دليل پيشر. مثل ما

  .كنند

  .است سرعت  پراينترنت و تنها چيزي كه براي شروع  نياز داريد، كامپيوتر

  ؟وند تجارت مي شزهايي در اين بازارچه ار

  :ارزهاي معروف به همراه نمادشان در زير نشان داده شده است

  

  نام                          كشور                                     واحد پول                           نماد  

USD                     آمريكا                                دالر                                     باك  

EUR    يورو                                    فايبر                    كشورهاي عضو اروپا        

JPYژاپن                                  ين                                       ين                       

GBP                                   كيبل                    بريتانياي كبير                     پوند   

CHFسوئيس                             فرانك                                 سوئيسي                       

CADكانادا                                 دالر                                    لوني                      

AUD         دالر                                   آزي                    استراليا                       

NZDنيوزيلند                              دالر                                   كيوي                      

  

وم آن نشان دهنده نمادهاي ارزي فاركس هميشه سه حرف است، كه دو حرف اول آن، نشان دهنده نام كشور است و حرف س

       .واحد پول آن است

  چه زماني ارزها را ميتوان مبادله كرد؟

در هر .  ساعت شبانه روز باز است و كار مي كند24 به صورتبازار فاركس . در ميان بازارهاي دنيا بي همتاستفاركس بازار 

قفه كوتاه براي تعطيالت ت و به جز يك و باز اس فاركس، يك مركز اقتصادي در جايي در جهان براي فعاليتهاي تجاريزمان

  .آخر هفته، در هر زمانيكه اراده كنيد مي توانيد معامله كنيد
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اگر شب زنده ( ساعت شبانه روز كار مي كند پس شما مي توانيد بسيار دير وقت در شبانگاهان 24بازار تبادالت ارزي در تمام 

اين را به خاطر بسپاريد كه در اين بازار هر كه سحرخيزتر . جارت كنيدت) اگر سحر خيزيد(يا در صبح هاي بسيار زود ) داريد

 مي تواند آن را از ،باشد ضرورتاً، بهترين طعمه را نميگيرد، شما ممكن است فقط يك طعمه بگيريد ولي يك شكارچي چاالكتر

  .  چنگ شما در بياورد و ببلعد

  

  رينويچبه ساعت گ  به وقت نيويورك  به ساعت تهران  منطقه زماني

  0 : 00   بعد از ظهر7   بامداد3:30  ساعت گشايش بازار توكيو

  9: 00   صبح4  12:30  ساعت تعطيلي بازار توكيو

  8: 00  صبح3   11:30  ساعت گشايش بازار لندن

  17: 00   ظهر12  20:30  ساعت تعطيلي بازار لندن

  13 : 00   صبح8  16:30  ساعت گشايش بازار نيويورك

  22 : 00   بعد از ظهر5   بامداد1:30  نيويوركساعت تعطيلي بازار 

  

توجه داشته باشيد كه در فصول گوناگون با توجه به تغيير ساعات محلي كشورها، ساعات جدول فوق ممكن است : نكته

 جهت تعيين ساعت  GMT (WWW.Greenwichmean time.com)هميشه مي توانيد از سايت مرجع . دقيق نباشد

  .تفاده نماييددقيق محلي كشور ها  اس

  (OTC)بازار فاركس 

 بزرگترين و محبوب ترين بازار اقتصادي دنياست كه تعداد بسيار زيادي از اشخاص و سازمانها در آن به OTCبازار فاركس 

سهام داران اين بازار هستند كه تصميم ميگيرند چه زماني تجارت كنند و تصميم آنها بستگي به شرايط . تجارت مشغولند

  .ذابيت قيمتها و شهرت همتايان تجاري آنان داردتجاري، ج

ر  مي شود و د است كه بيشترين تجارت روي آن انجامارزيدالر . نمودار زير نشان دهنده فعاليت مبادالت ارزي جهان است

  .باشدمي% 20معامالت دارد در حاليكه سهم ين فقط% 37يورو دومين سهم را با . ؛ دالر مي باشدمعامالت ارزي% 89يك طرف 
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  شود؟  خارجي خريد و فروش ميارزهايچرا 

ند چرا تعداد زيادي از در اينجا تعداد كمي از داليلي را كه مشخص ميك. مزيت و فايده هاي بسياري در بازار فاركس وجود دارد

  :مردم اين بازار را انتخاب مي كنند آورده ايم

  :وجود ندارد) كميسيون( هيچ حق العملي ●

 ، نه(Exchange fees) براي مبادالت پولي )كميسيون( حق العملي ، نه(Clearing fees) براي تسويه حساب ايهزينهنه 

 سرويسهايي كه كارگزاران براي انجام معامله انجام  هزينهمي شود و پرداخت مالياتي براي دولت و نه براي كارگزاران،

  . ناميده مي شود جبران مي شود(Bid-ask spread) يا "خريد و فروشتفاوت قيمت "مي دهند از طريق چيزي كه 

  : هيچ واسطه اي وجود ندارد●

   .تان مستقيما با بازار كار كنيدبازار ارز در واقع داللها را حذف كرده است و شما را مجاز كرده است تا خود
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  :(No fixed lot size) ثابت نيست ميزان سرمايه گذاري در يك معامله ●

 5000اندازه استاندارد قرارداد براي نقره .  يا حجم قرارداد بوسيله مبادالت محاسبه مي شودlotدر بازار معامالت سلف، 

اين به تاجران اجازه ميدهد كه با حسابي به .  رارداد شما چقدر باشددر فاركس شما مشخص ميكنيد كه اندازه ق. پوند است

 دالري براي اين كار فكر خوبي 300در ادامه به شما ميگوئيم كه چرا حساب . ( در اين بازار شركت كنند$ 300كوچكي 

  .)نيست

    :(Low transaction costs)بهاي پائين معامالت  ●

براي فروشندگان بزرگتر . است% 0,1معموالً در شرايط عادي بازار كمتر از ) فروشخريد و تفاوت قيمت (بهاي معامالت 

  . شما دارد كه در ادامه بحث ميشود(Leverage)البته اين بستگي به وام . تقليل پيدا كند% 0,07اين بها ميتواند به 

    : ساعته24بازار  ●

 يكشنبه بعد از ظهر تا عصر جمعه بازار فاركس خواب از. هيچ انتظاري براي شنيدن صداي زنگ شروع كار وجود ندارد

چرا كه آنها هستند كه تصميم ميگيرند چه . اين براي كساني كه ميخواهند كار پاره وقت كنند موهبت عظيمي است. ندارد

  .زماني تجارت كنند، صبح، ظهر يا شب

  .تواند كنترل بازار را به دست بگيرد هيچ كس نمي ●

) حتي يك بانك مركزي( هيچ عضوي به تنهايي  وسيار عظيم است و تجار زيادي در آن فعاليت دارندبازار مبادالت ارز ب

  .نميتواند قيمت بازار را براي يك مدت زمان طوالني كنترل كند

  :(Leverage)نسبت دارايي به وام  ●

. انجام دادمراتب باالتر را  با ارزش به معامالتي وديعه ميتوان  و دريافت وام،در تجارت فاركس با يك حساب كوچك

 به معامله اين توانايي را مي دهد كه  سود خوبي كسب كند و همزمان ريسك سرمايه خود را به حداقل دريافت وام

 را مي دهند، و به اين معني است كه با يك حساب 1 به 200 دريافت وامبه عنوان مثال، كارگزاران فاركس پيشنهاد . برساند

 ميتوان دست $500به همين نسبت با .  را انجام دهد$10,000جر ميتواند خريد و فروش ارزي معادل  دالري، تا50جزيي 

مديريت صحيح بدون .  مانند شمشيري دو لبه استدريافت واماما .  زد و الي آخر$100,000به خريد و فروشي به ارزش 

  .ساند، ميتواند باعث ضررهاي سنگين شود زياد همانقدر كه مي تواند ما را به سودهاي زياد بروام، مقدار ريسك
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  :نقدينگي باال ●

اين بدين معني است كه تحت . درآمد داشت از آنجائيكه بازار فاركس بسيار گسترده است، به راحتي مي توان در آن 

ل شما هرگز در معامله اي دچار مشك. شرايط عادي بازار، فقط با يك كليك ماوس شما ميتوانيد خريد و فروش كنيد

شما ميتوانيد تجارت آنالين خود را به صورتي تنظيم كنيد كه در سطح سود دلخواه خود ادامه كار را متوقف . نخواهيد شد

  . از يك حدي بيشتر به ضرر شما شد، باز هم تجارت را متوقف كندمعامله ايكند و يا همچنين اگر 

  .حساب بانكي، اخبار، نمودار و آناليز مجازي و رايگان ●

 كارگزاران آنالين فاركس به شما پيشنهاد حساب مجازي براي تمرين اين نوع تجارت را ميدهند كه همزمان با اخبار اكثر

اين خدمات منبعي بسيار با ارزش است براي . ند هسترايگانفوري فاركس و خدمات ارائه نمودار است و همه اين خدمات 

 باز كردن يك حساب واقعي و ريسك كردن سرمايه خود، مهارت تاجران بي تجربه و يا باهوش كه دوست دارند قبل از

  .هاي خود را با بازي كردن با پول مجازي افزايش دهند

   "mini" و "micro"تجارت  ●

واقعيت اين است كه در مقايسه با . ، شما نياز به سرمايه هنگفتي داريدارزممكن است فكر كنيد كه براي شروع تجارت 

كارگزاران آنالين فاركس به شما .  اين گونه نيستت سلف اين تجارت اصالً تجار يا رت سهامساير تجارتها مثل تجا

 . دالري و يا كمتر را ميكنند300 ، مثالٌ حسابهاي (micro)"ريز"يا     و(mini )"كوچك"پيشنهاد افتتاح حسابهاي تجاري 

 بازار فاركس را براي اشخاص ،از كنيد اما اين مطلب ما اين را به شما نمي گوئيم كه يك حساب حداقل را براي خود بالبته

  .متوسط تر كه سرمايه شروع به كار خوبي ندارند قابل دسترس تر ميكند

  من براي شروع تجارت فاركس به چه وسيله اي نياز دارم؟

ور توصيه مي شود آگاهي از مباني علمي و عملي تجارت الكترونيك براي اين منظيك كامپيوتر با يك خط پر سرعت اينترنت و

  . تمام چيزي است كه براي شروع تجارت ارز بدان نيازمنديد.كه از كتب و يا دوره هاي معتبر در اين رشته بهره بگيريد

  براي تجارت فاركس چقدر پول بايد وارد معامله كرد؟

 (micro)حساب ريز.  نخنديدطفاًل. د افتتاح شوتواند مي دالرسيصد با و تنها (micro)يك حساب ريز با يك تجارت آنالين ارز

 راه بسيار خوبي هستند كه بدون غرق شدن در كار، تجارت را شروع ، هر دو(mini) ، حساب كوچكو خويشاوند بزرگترش
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 پيشنهاد (mini)  را براي شروع و براي حساب كوچك$500 ما به شما پيشنهاد حداقل (micro)براي يك حساب ريز. كنيد

  .م را ميدهي$5000حداقل 

  

  موفق باشيد                                                                                                                                         

  ترجمه فاركس پرشين و تيم تاليف

   


