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  مقدمه

  

  
 15قرن  واژة بورس از نام خانوادگی کسی به نام واندر بورس اخذ شده که در اوائل

فان شهر مقابل خانـۀ وي  در بلژیک می زیسته و جماعت صرّا میالدي در شهر بروژ
ۀ   . گرد آمده و به داد و ستد کاال ، پول و اوراق بهادار می پرداختند  بعدها بـه کلیـ

اماکنی که محلّ داد و ستد پول ، کاال و اسناد مالی و تجاري بود  این نـام اطـالق   
اي لغت الفاظ مبادله ، مکان مبادله و سیستم مبادلـه در  در فرهنگه. گردیده است 

  .مقابل کلمۀ بورس آمده است 
اصطالح بورس براي اولین بار در اروپا  به کار رفته و  به نـوعی بـازار داد و سـتد و    

  ر آن اسناد و اوراق مالی، پولهايیا نوعی سیستم خرید و فروش گفته میشود که د
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بورس به مفهوم عام شامل هر . ال آن مبادله میشوندکشورهاي مختلف ، طال و امث
نوع مبادله ، واسطۀ مبادله و یا بازار مبادله مانند بورس اوراق بهـادار ، بـورس ارز ،   

  .بورس اسناد ، بورس طال ، بورس نفت ، اتومبیل و مسکن میباشد 
م بورس اوراق بهادار بازاري رسمی و متشکّل است  که  در آن خرید و فروش سـها 

شرکتها یا  اوراق قرضۀ دولتی یا خصوصـی تحـت ضـوابط معـین انجـام گرفتـه و       
  .مشخّصۀ مهم آن حمایت قانونی از صاحبان پس اندازها یا سرمایه هاي راکد است

بورس مرجع رسمی و مطمئنّی براي جذب سرمایۀ افراد و بخـش هـاي خصوصـی    
ت میباشد به منظور تأمین مالی پروژه هاي سرمایه گذاري بلند مد.  

در بازرگانی داخلی ایران به بازارهاي اختصاصی کاالهاي سرمایه اي ، واسطه اي یا 
مصرفی که در یک محدودة جغرافیـائی واقـع گردیـده و آن کـاالي خـاص ماننـد       

را نفـرات زیـادي از عناصـر عمـده     . . . بورس فرش در بازار تهران ، بورس آهـن و  
  .؛  بازار هاي بورس گفته میشود فروشی و خُرده فروشی دارا هستند 
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  تاریخچۀ بورس

  علل پیدایش بورس و اوراق بهادار
  

پیدایش بورس در دنیـا بـا دو پدیـدة شـرکتهاي سـهامی بـا مسـئولیت محـدود و         
  .شرکتهاي سهامی عام مرتبط است

و  از قدیم االیام  بازرگانان و تجار با ضرر و زیان  و خطرات دیگر معـامالتی دسـت  
پنجه نرم میکرده اند و همواره به دنبال شریکی بودنـد تـا سـود یـا زیانهایشـان را      

شـکل  . تقسیم نموده و هر کس بنا به آوردة نقدي در سود و زیـان شـریک شـود    
تکامل یافتۀ این فرآیند اما  به صورت سهام عام بوده  بدین معنی که سـهام را بـه   

. با سرمایه هـاي مـردم انجـام میدادنـد      عموم مردم میفروختند و معامالت خود را
اولین کمپانی که از این روش استفاده نموده و در تاریخ تجـارت دنیـا ثبـت شـده     

ولی بعدها با گسترش مبادالت تجاري در اروپـا و     .کمپانی هند شرقی بوده است 
مراکز مخصوصی تحت نام بـازار   ،ارتباط هر چه بیشتر مردم و صاحبان سرمایه ها 

ایه به وجود آمدند که سرمایه داران با متقاضیان اسـتفاده از نقـدینگی تمـاس    سرم
پیدا کرده و به داد و ستد میپرداختند و پس از سیر تکـاملی و شـیوه هـاي نـوین     

  .معامالتی به بازار بورس و اوراق بهادار مشهور گردید 
در ایـن سـال   . میالدي روي داد  1460تشکیل اولین بورس و اوراق بهادار در سال 

در شهر آنورس بلژیک که موقعیت تجاري قابـل مالحظـه اي داشـت ؛  نخسـتین     
ات   . بازار متشکّل سرمایه به وجود آمد  رشد بورس سهام و جا افتـادن آن در عملیـ
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فائی اقتصاد تازه متحـول شـدة آن   تجاري و اقتصادي با انقالب صنعتی اروپا و شکو
  .قاره از کشاورزي به صنعتی همراه بوده است 

نکتۀ مهم آنست که دقیقاً حین پا گرفتن بورس و جهـش معـامالت آن و پـیش از    
  ی فراهم شود که  صاحبانموجبات و  افتاده   به خطر  امنیت سرمایه گذاري آنکه 

از موهبـت مشـارکت خـود محـروم     صنایع نو پـاي اروپـا را    پس اندازهاي کوچک 
سازند ؛ دول اروپائی نظیر آلمان ، انگلیس و سـوئیس قـوانین و مقرّراتـی نـاظر بـر      

گونه تقلّب و تزویـر و پایمـال شـدن حقـوق     از هر  فعالیت این نهاد وضع کردند تا
  .صاحبان سهام جلوگیري شود 

ر شـهر آمسـتردام هلنـد    اولین بورس معتبر اوراق بهادار دنیا در اوایل قرن هفده د
تشکیل گردیده و کمپانی مشهور استعماري هند شرقی سهام خود را در آن مکـان  

بورس آمستردام امروزه نیز یکـی از منـابع مهـم تـأمین سـرمایه در      .  عرضه نمود 
  .سطح بین الملل است 

در وین افتتاح گردیده که عمدتاً بـه معـامالت اوراق    1771بورس اطریش در سال 
 19این بـورس در پایـان قـرن    .  دولتی جهت تأمین مالی جنگ میپرداخت  قرضۀ

سهم را در تابلوي خود داشت و از مهمترین مراکـز مـالی اروپـا بـه      2500میالدي 
  .شمار میرفت 

ایشان براي نظـم  .  معامله گران انگلستان نخست در قهوه خانه گرد هم می آمدند 
وه خانـۀ نیـو جاناتـان را بـه بـورس      قهـ  1698بخشیدن به معامالت خود در سال 

میالدي با عضـویت پانصـد    1801اما بورس معتبر لندن در  سال .  تبدیل نمودند 
پوند افتتاح و آغاز بـه کـار    200000به مبلغ   پوندي 50سهم  4000نفر و انتشار 

از ابتداي تأسیس بورس لنـدن اوراق بهـادار خـارجی و داخلـی مـورد داد و      . نمود 
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میلیون نفر انگلیسی سـهامدار بـورس لنـدن     25میگرفته و اکنون حدود  ستد قرار
  .میباشند 

در خیابان وال استریت نیویورك در محوطـه اي زیـر    1792بورس آمریکا در سال 
سایۀ درخت نارون بزرگی تشکیل شـده کـه بعـدها بـه قهـوه خانـه اي در همـان        

ه از دالّالن و   نزدیکی انتقال یافته و رفته رفتـه بـا اخـذ مبـالغی بـه ع      نـوان ورودیـ
گسترش دیگر عملیات مالی  تقویت شده و به مجتمع عظیمـی مبـدل گردیـده و    

در حال حاضر بورس نیویورك .  باألخره بورس سهام نیویورك رسماً به ثبت رسید 
میلیون نفر از جمعیت آمریکـا سـهامدار آن    80بزرگترین بازار سرمایۀ دنیاست که 

  .زاران نیز به چندین هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ میگردد بوده و تعداد کارگ
شمسی دو کارشناس هلندي و بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در  1315در سال 

ت بـورس بـه ایـران       الیـه و تنظیم آئین نامه و مقرّرات قانونی ناظر بـر فعمورد تهی
مجـدداً  .  متوقّـف گردیـد   آمدند  اما مطالعات این دو نفر با آغاز جنگ جهانی دوم 

بانـک  مأموریت تشکیل بورس به اتاق بازرگانی و صنایع و معـادن ،   1333در سال 
سـال تحقیـق و    12این گروه پـس از  .  محول شد  مرکزي و وزارت بازرگانی وقت

ه   1345بررسی در سال  قانون و مقرّرات تشکیل بورس و اوراق بهادار تهران را تهیـ
بـه مجلـس شـوراي ملّـی ارسـال داشـتند کـه ایـن الیحـه در           و الیحۀ مربـوط را 

با ورود سهام بانک صـنعت و معـدن و نفـت    .  به تصویب رسید  1345اردیبهشت 
متعاقـب آن اوراق  .  فعالیت بورس تهـران آغـاز گردیـد     1346پارس در بهمن ماه 

وراق قرضۀ دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضۀ سازمان گسترش مالکیت صـنعتی و ا 
تعداد شـرکتها ، بانکهـا و شـرکتهاي بیمـۀ     .  قرضۀ حسن آباد به بورس راه یافتند 

 ت از  11پذیرفته شده در بورس طیالی2/6بنگاه اقتصـادي بـا سـرمایۀ     6سال فع 
میلیـارد ریـال و همچنـین     230بنگاه با سرمایه اي بـالغ بـر    105میلیارد ریال به 
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 1357میلیـارد ریـال در سـال     150ه بیش از میلیون ریال ب 15ارزش مبادالت از 
  .افزایش یافت 

در سالهاي پس از پیـروزي انقـالب اسـالمی و بـا تحـوالت پـیش آمـده ؛  تعـداد         
شـرکت   56بـه   1357شـرکت در سـال    105شرکتهاي پذیرفته شده در بورس از 

  .ادامه یافت  1367این دورة رکود بورس تا سال .  کاهش یافت 
چارچوب برنامۀ پنج سـالۀ اول توسـعۀ اقتصـادي ، اجتمـاعی ،      و در 1368از سال 

فرهنگی و تجدید فعالیت بورس به عنوان پیش زمینـۀ اجـراي خصوصـی سـازي ؛     
. جذب و گرد آوري پس اندازها و هدایت آن در جهت سرمایه گذاري آغاز گردیـد  

یب هـاي  طی سالهاي پس از تجدید حیات بورس تاکنون  فعالیت بورس فراز و نش
و  افـت و   1378تـا   1375و   1373تـا    1371متعددي از جمله رکـود سـالهاي   

خیزهاي مقطعی ناشی از بحران هاي سیاسی مربوط به جنگ افغانستان و عراق را 
  .تجربه کرده است 

ت بـورس و اوراق بهـادار تهـران آغـاز و        1376از اوائل سـال   الیـدور تـازه اي از فع
راستاي بازسازي ساختار سازمانی و مدیریتی ،  به کارگیري  اقدامات انجام شده در

نو آوري هاي فنّی و تخصصی ،  اصالح روشهاي مقرّراتی و نظارتی ،  فراهم آوردن 
زمینۀ ارتقاي کارآئی و اصالح کـار کـرد بـازار و کوشـش بـراي هماهنـگ سـازي        

و برنامـه هـاي    سیاست گذاریها با نیازهاي واقعی بازار سـرمایه در مرکـز توجهـات   
  .سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشته است 

گام بلند اصالح قانون بـورس و اوراق بهـادار بـا     1384سال  در آذر ماه  40پس از 
. تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجلس شـوراي اسـالمی برداشـته شـد     

بسـیاري از جملـه    قوانین اخیر بازار نسبت بـه قـوانین پیشـین داراي نقـاط قـوت     
تفکیک مقام عملیات از نظارت ، سامان دهی بازار اولیه ، ایجاد تنـوع در بازارهـاي   
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 علی اي.  مالی و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهاي فعال بازار سرمایه بوده است 
حال گرایش سیاست گذاریهاي کالن اقتصادي به اسـتفاده از سـاز و کـار بـورس ؛     

یر شمار شرکتها و نیز افزایش حجم معامالت بورس تهران را در پی افزایش چشمگ
تـا امـروز تعـداد بنگاههـاي اقتصـادي       1367داشته که بر همـین منـوال از سـال    
شـرکت و ارزش   400شـرکت بـه بـیش از     56پذیرفته شده در تابلوهاي بورس از 
و شعبات متعـدد   میلیارد دالر افزایش یافته 65بازار بورس و اوراق بهادار تهران به 

  .بورس در چندین استان کشور تأسیس گردیده است 
سیستم مالی اقتصادي هر کشوري تأمین کنندة منابع مالی و فعالیتهـاي حقیقـی   

ور اقتصادي محسوب گردیده که به دو بخش بازار پولی که عمدتاً نظام بـانکی کشـ  
ه مـدت اسـت و بـازار    وتـا کرد آن تـأمین اعتبـارات ک  آن را اداره میکند و اهم کـار 

الیتهاي تولیدي و کارکرد اصلی آن تأمین مالی بلند مدت مورد نیاز  فع سرمایه که
  .ست ؛  تقسیم میشود خدماتی مولّد

بورس نهاد سازمان یافته ایست کـه از جملـه نهادهـاي عمـده و اساسـی در بـازار       
گانـه اي را بـر    سرمایه محسوب و در کنار دیگر مؤسسه ها و سازمانها وظایف چند

کارکردهاي اساسـی بـورس  مـدیریت انتقـال ریسـک و توزیـع آن ،       .  عهده دارد 
شفافیت اطّالعات ، کشف قیمت ، ایجاد بازار رقابتی و مهمتر از همـه جمـع آوري   
سرمایه و پس انداز هاي کوچک براي تأمین سرمایۀ مورد نیاز فعالیتهاي اقتصادي 

  .است 
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  کار کرد هاي بورس

  هش سطح عمومی قیمتهاکا
تورم همواره یکی از دغدغه هاي دولت میباشد زیرا تورم با افـزایش فقـر ؛  درصـد    

  یکی. منیت اجتماعی را از بین میبرد را باال برده و ا. . . و جرم ، بزهکاري ، سرقت 
  از این رو  .دالیل اصلی تورم در جامعه افزایش نقدینگی در دست مردم است  از 

میتواند با جذب سرمایه هاي مردم و نیز قیمـت گـذاري کاالهـا تـا حـدود      بورس 
زیادي از تورم جلوگیري نموده و اقشار آسیب پـذیر جامعـه میتواننـد بـه راحتـی      

  .کاالهاي مورد نیازشان را تهیه نمایند 

  نقش بورس در امر بازرگانی
ر بـازار مـالی از   از آنجائیکه بورس یک بازار سرمایه ایست و داد و سـتد سـرمایه د  

بورس از ارکان مهـم  .  طریق آن صورت میگیرد ؛  نقش ارزنده اي در اقتصاد دارد 
توزیع سرمایه در اقتصاد سرمایه داري صنعتی و تجـاري اسـت بطوریکـه تأسـیس     
شرکتهاي بزرگ صنعتی و مالی و بازرگانی در کشورهاي پیشرفته از طریق بـورس  

زرگانان و  واسطه ها تبادل افکار را موجب شـده  صورت گرفته و  بورس با تجمع با
و  اطّالعات مفیدي در اختیار عرضـه کننـدگان و تقاضـا کننـدگان سـرمایه قـرار       

در کشورهاي پیشرفته بسیاري از تصمیمات دولت ناشی از راهنمائیهـاي  .  میدهد 
  .بورس است 
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  تجهیز منابع مالی شرکتها از طریق بورس
از بانکها میتوانند سرمایه هاي مورد نیازشان را از مردم شرکتها به جاي وام گرفتن 

قرض بگیرند با این تفاوت که  نه  سررسیدي براي باز پرداخت دارند و  نه بایستی 
البته تعهداتی نظیر پرداخت سود سالیانه و اطّالع رسانی دقیـق  .  بهره اي بپردازند 

کار شـرکتها را بـاال میبـرد     بورس سرعت عمل و.  به سهامداران را بر عهده دارند 
  .زیرا وام گرفتن از بانکها مستلزم صرف اوقات زیاد و نیز یافتن ضامن است 

  ایجاد احساس مشارکت قاطبۀ افراد جامعه در فعالیتهاي تولیدي و تجاري
افرادي که سهام شرکتی را خریداري نموده اند ،  در قبـال محصـوالت و تحـوالت    

نموده  هم خود کاالهـاي شـرکت را خریـده و  هـم      آن شرکت احساس مسئولیت
این یعنـی حمایـت   .  دیگران را به خرید آن محصوالت تشویق و ترغیب مینمایند 

از کاالهاي داخلی و جلوگیري از ورود بی رویۀ کاالهاي مشابه خارجی که موجـب  
ی این مورد همچنین فاکتور بسیار مهم.  زیان دهی تولیدکنندگان داخلی میگردد 

  .براي استقالل اقتصادي کشور است 

  عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار کامل
بورس تمامی خصوصیات یک بازار کامـل از قبیـل رقـابتی بـودن ،  ورود و خـروج      

را  دارا بوده و  به عنوان بازار کامل  امکـان  .  .  .  آسان از بازار ، یکسانی کاالها و  
  .مالی را فراهم میکند  تحرّك آزادانه و سالم منابع

امکان تنبیه و تشویق مدیران براساس کار آمدي آنها و  با استفاده از ساز و کار 
  طبیعی تغییر قیمتها

نزول دائمی و غیر طبیعی قیمت یک سهم به دلیل ضعف مدیریت و زیان ده بودن 
سود شرکت ؛  تأمین نیازهاي مالی آنرا غیر ممکن میسازد ولی متقابالً یک شرکت 
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.  آور قادر است به راحتی منابع مالی خود را از طریق فـروش سـهام تـأمین نمایـد     
در اینجا وضعیت بازار مالك سنجش مدیران بوده و عکـس العمـل مشـتریان فـی     

در دنیاي فعلی به علّت تغییر و تحوالت پـی  .  الواقع تنبیه یا تشویق مدیران است 
؛  سـرمایه گـذاري داراي     بر اقتصادهاي ملیدر پی در بازارهاي جهانی و تأثیر آن 

   مخاطرات زیادي بوده که بالتّبع آن سرمایه گذاري در بورس نیز ریسـکهاي خـاص
  .خود را در پی و  به همراه دارد 

  ریسک و خطرات سرمایه گذاري در بورس

  خطر بازار
 از دست رفتن  بخشی از اصل سرمایه به دلیل کاهش قیمت سهام بر اثـر حـوادثی  

، تـنش   رخ ارز در جهت کاهش قیمت پول ملّیمانند وقوع جنگ ، تغییر ناگهانی ن
که این فاکتورها قیمت سهام را بـه شـدت و یکبـاره تغییـر      .  .  . هاي سیاسی و  

  .میدهند  

  خطر تجاري
ناتوانی یک شرکت در حفظ نرخ رشد و سوددهی بر اثـر عـواملی همچـون ضـعف     

صادي ،  باال رفتن قیمت مواد اولیه ،  انواع هزینه هـا  مدیریت شرکت ، نوسانات اقت
نیز موجب تغییر و اُفـت قیمـت سـهام شـرکت     .  .  .  به ویژه هزینه هاي ثابت و  

  .خواهد گردید 
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C F D 
  

CONTRACT FOR DIFFERENCE  هاي بزرگ پدیده اي نوین در بازار
نبـال گسـترش  شـبکه    و بـه د  مالی بین الملل که پس از پیدایش ارتباطات جدید

بنـا بـر اینکـه در ایـن نـوع بـازار        . هاي سراسري تلفن و اینترنت رواج یافته است 
نـام   OVER THE COUNTERهیچگونه تحویل فیزیکـی انجـام نمیگیـرد     

اقصـی نقـاط    بازارهاي بورس مورد توجه میلیونها معامله گر در گرفته و از این رو 
  .دنیا قرار دارد 

  C F Dانواع معامالت در بازار  
  

  داد و ستد ارزهاي معتبر کشورهاي مختلف
  نیکی،  نزدك   ، داو جونز از جمله   داد و ستد شاخص هاي مهم دنیا

داد و ستد سهام شرکتهاي مشهور و نامی داراي قدرت نقد شوندگی سـریع و بـاال   
  ي امتر،   مایکروسافت  ، جی ام  ، یاهو  ، مک دونالد  همانند

  داد و ستد فلزّات گرانبها مثل طال و نقره
  داد و ستد کاالهاي استراتژیک مانند نفت

از معـامالت روزانـۀ بـازار     %  85بازار ارز روان ترین بازار دنیاست و اکنون بیش از  
C F D   بازار ارز بوده تریلیون دالر 3با حجم تقریبی فرصتهاي   که این  مختص

  .سرمایه گذاري در بازار هاي دیگر را کوچک جلوه میدهد 
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  ارز

  . ، برات وحواله را ارز مینامند ، سفته ۀ وسائل پرداخت خارجی اعم از اسکناسیکلّ
مـی بایسـت    ،  مالی با یکدیگر باشـند  چنانچه دو کشور خواهان مبادالت تجاري و

نموده اند را با پول همان کشور پرداخـت  بهاي کاال و خدماتی که وارد یا خریداري 
  .کنند

در مقیاس کوچکتر هنگامیکه شخصی قصد مسافرت بـه کشـور دیگـري را داشـته     
نیاز واحد پـول کشـور مقصـد یـا      بایستی پیش از سفر خود به میزان مورد  ؛ باشد

  .همان ارز را در ازاء واحد پول کشور خود خریداري نماید 

  تاریخچۀ ارز
یعنی در ازاء کاالي خریـداري شـده   . ت تجاري پایاپاي بوده است نخستین معامال

تدریج بهـاي اجنـاس بـا مقـادیر      به  پس از آن و  .کاالي دیگري تحویل میدادند 
رفتـه رفتـه گسـترش و     . معینی شامل مسکوکات طال و نقره پرداخـت میگردیـد   

اضـی آن  هر سـرزمینی کـه حـدود و ار     مبادالت باعث شد تا وسعت کمی وکیفی
از طـال و   داراي واحد پولی بر حسب مقـدارمعینی  ؛  مشخّص و مرزبندي شده بود

چون ذخایر طالي  . ملزم به خرید و فروش هر مقدار طال با نرخ تعیین شده گردد 
نیـز بـه کنـدي و بـا مخـاطرات جـدي صـورت         ها محدود و نقل و انتقـاالت کشور

پـس از پایـان جنـگ     . گردیـد   اسکناس یا همان پـول کاغـذي ابـداع     ؛ میگرفت
  ثباتی سیاسی شده بود رونق اسکناس موجب تورم وبی و چون عرضه جهانی دوم

  بین المللی پولی یا جلـوگیري از  از جهت ایجاد ثبات  .نظارتهاي ارزي را میطلبید 
به جریان افتادن پول بین کشورها و نیز محدود ساختن سـوداگري بـا پـول دیگـر     

  -بر اساس پایـۀ طـال    BRETTON WOODSقرارداد بین المللی   ؛ کشور ها
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بین المللی برگزیده و در  پول واحد کشور آمریکا را به عنوان یک پول ذخیرة  ، ارز
براسـاس    .دالر آمریکا پس از پایان جنگ پا بـه عرصـۀ وجـود گذاشـت      واقع امر 

نس طـال را در سـطح   کشور ایاالت متّحدة آمریکا قیمت هر او  قرارداد برتون وودز
نسـبت بـه دالر    ها نیز با نرخ ثـابتی واحد پول دیگر کشوردالر تثبیت نموده و  35

انتظار کاهش یا تضعیف ارزش دالر آمریکا در مواجهـه بـا کسـري     . تعریف شدند 
میالدي منجر به خـروج گسـتردة سـرمایه هـاي      1971تراز پرداخت در اوائل سال

تبدیل  قابلیت  یکسون رئیس جمهور وقت آمریکاخارجی از آمریکا شده بطوریکه ن
چون پشتوانۀ پول طال بود که باعث رکود در اقتصاد پـر    .لغو نمود  به طال را  دالر

همۀ عوامل دسـت بـه     ؛ پشتوانۀ طال میشد رونق و اقتصاد پر رونق موجب کاهش
 دست هم داده باعث شکست توافق نامۀ برتون وودز گردیده و به دنبال ابطال ایـن 

  .موافقت نامه دیگر دالر آمریکا قابل تبدیل به طال نبود 
هاي مهم صنعتی بیشتر شد و عمدتاً عرضه و شناوري ارزهاي کشور 1973تا سال 

زمـان کـه    در همـین  . ین میکـرد  تعیـ  قیمـت آنهـا را   تقاضاي بازار معامالت ارز 
ایجـاد    بـازار ارز   ؛ آمدنـد نرخهاي خرید و فروش ارزها تحـت نظـام شـناور ارز در   

هاي و در آن پول یک کشور بـا پـول کشـور   بازار بین المللی است  یک  گردید که
متقاضـیانی بـا سـهمیۀ     میالدي تنهـا  90البته تا اواخر دهۀ   .دیگر معامله میشود 

 10کـه داراي   به حضور در این بازار بودند چون شرط اول قدم آن بودفراوان قادر 
سرمایه باشید که فقط بانک هاي بزرگ و مؤسسات معتبر حائز  میلیون دالر 50 تا

اقصـی نقـاط عـالم را     نتـی کـه  به یمن ارتباطات پر سرعت اینتر شرایط بودند ولی
معامالت خارج و ا نیز از گردونۀ ه و دالّل فاصله ها بسیار کوتاه و کم  ؛  نوردیدهدر

اکنـون    .بـازار کـار میکننـد      معامله گرها مستقیماً بـا  بران یاحذف گردیده و کار
دو  ، کار آ ترین و پویا ترین بازار مالی در جهان با گـردش مـالی روزانـه    بزرگترین
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ش از این میزان عمالً معادل سـه برابـر بـی     .است دالر همانا بازار ارز هزار میلیارد 
  .سلف میباشد  هاي سهام ومجموع مقادیر معامالت بازار

  نرخ ارز
بـه   . نرخ ارز در بازار ارز و بنا به میزان عرضه و تقاضاي آن قیمت گذاري میگردد 

حسابهاي بانکی بر مبنـاي واحـد پـول     تعبیري دیگر ارزش و موجودي سپرده ها و
عرضۀ یک  . ا تعیین میکند نرخ ارز ر  ؛ کشور  نسبت به سپرده هاي بانک خارجی

بازار رابطۀ مستقیم با نرخ همان ارز دارد بطوریکه همزمان با افزایش تقاضـا   ارز در
نیز افـزایش مـی    تقاضا براي پول خارجی یعنی ارز   ، براي کاال و خدمات خارجی

هـاي تولیـدي ایـن    کاال  ، وقتی که ارزش واحد پول یک کشور افزایش یابد  .یابد 
هاي خارجی در آن کشـور ارزان تـر   گران تر و به همان نسبت کاال خارجکشور در 

نسـبت نـرخ پـول یـک      در واقع . خواهد شد که عکس این قضیه نیز صادق است 
کشور به پول کشور دیگر بازتابی از وضعیت اقتصادي یک کشور نسبت به اقتصـاد  

  .کشور دیگر است 
  هاي مورد معاملهارز

اي هائی انجام میگیرد که همیشه عرضه و تقاضا برر روي ارزمعامالت در این بازار ب
قـد تـرین یـا مـورد     ن . المللـی هسـتند    هاي بینآن وجود داشته و پاسخگوي نیاز

رکـزي  بانـک م   ، حکومت با ثبـات  هائیست که معامله ترین ارزها متعلّق به کشور
 ین ارزهـا دالر مهـم تـرین و رایـج تـر     . معتبر و تورم پائین داشته باشند  آمد وکار

 دالر کانـادا و دالر ،   فرانک سـوئیس   ، پوند انگلستان ،  1یورو  ، ، ین ژاپن آمریکا

                                                             
 بلژیک  ، ایرلند  ، ایتالیا  ، اسلوونی  ، اسلواکی  ، استونی  ، اسپانیا  ، اتریش  ، آلمان اروپائی شامل کشور 19

ژانویه   1  از ،  رومانی  و   لتونی   اننیو ،  هلند  ، مالت  ، لوکزامبورگ  ، قبرس  ، فنالند  ، فرانسه  ، پرتغال
  . اند پذیرفته  خود رایج  ارز   و  پول واحد  به عنوان  را  EUROآن  پس از  و 1999
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به منظور تسهیل   .استرالیا هستند که بیشتر حجم مبادالت بازار را در بر میگیرند 
نام ارز هر کشوري به صورت مخفّف و نمادین درآمـده کـه    در مبادالت بین المللی

نمایشـگر نـام    دو حـرف اول   .حرف به زبان انگلیسـی میباشـد    همیشه شامل سه
کشور و حرف سوم بیانگر نام واحد پول آن کشور بوده که ذیالً به تعـدادي از آنهـا   

  :اشاره گردیده است
  

  واحد پول  کشور  نماد
USD  دالر  آمریکا  
EUR  یورو  کشورهاي اروپا  
JPY  ین  ژاپن  

GBP  پوند  بریتانیاي کبیر  
CHF  فرانک  سوئیس  
CAD  دالر  کانادا  
AUD  دالر  استرالیا  
NZD  دالر  نیوزلند  

  
مبادلـه   در معامالت ارزي همیشه و همـواره دو ارز مربـوط بـه دو کشـور مختلـف     

ایـن   . را یک جفت ارز مینامند  تراکنش هاي مربوط به هرمیگردد و بنا بر این ارز
مبادله دقیقاً به مثابه دو کفّۀ ترازو میباشد که پائین آمـدن هـر کـدام از کفّـه هـا      

به دلیل اینکه در حال حاضر نیز دالر آمریکـا   . دیگري خواهد شد  رفتنباال باعث 
سـنجیده شـود در    ها که با آنهر یک از دیگر ارز ؛  فرض شده BASEارز پایه و 

هـائی  و آنها را جفت ارزهاي اصلی یا مـاژور و ارز یم قرار گرفته هاي مستقعداد ارز
و  هــاي غیــر مســتقیم ارز یــا تبــادل نمیگردنــد را  کــه بــا دالر آمریکــا ســنجیده
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CROSS  ة میـزان مبـادالت ارزي جهـان    نمودارهاي زیر نشـان دهنـد   . مینامند
دالر آمریکا ارزي است که بیشترین تجارت روي آن انجام شده و یک پاي    .است 
  .دالر میباشد  ،  از کُلّ معامالت ارزي%   89ثابت 

  

SHARE  CURRENCY 

%  88 . 7  U S D 

%  37 . 2 E U R 

%  20 . 3 J P Y 

%  16 . 9 G B P 

%  6 . 1 C H F 

%  5 . 5 A U D 

%  4 . 2 C A D 

%  1 . 0 N Z D 

%  20 . 1 O T H E R 

%  200 T O T A L 

  

SHARE PAIR 

%  28 E U R / U S D 

%  17 U S D / J P Y 

%  14 G B P / U S D 

%  5 A U D / U S D 

%  4 U S D / C H F 

%  4 U S D / C A D 

%  3 E U R / J P Y 

%  2 E U R / G B P 

%  1 E U R / C H F 

%  22 O T H E R 

%  100 T O T A L 
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  زمان مبادالت

بـه جـز وقفـه اي کـه دو روز آخـر        .همتاست  هاي دنیا بیبازار  ارز در میان بازار
در هر زمان از پـنج روز    ؛ می آید پیش) روز هاي تعطیل شنبه و یکشنبه ( هفته 

دیگر هفته یکی از مراکز اقتصادي در گوشه اي از جهان بـراي فعالیتهـاي تجـاري    
  .ارز  باز هست 

 24روز جمعـه در تمـام   بدین نحو بازار تبادالت ارزي از بامداد دوشـنبه تـا پایـان    
ساعتی بـدون محـدودیت میتـوان     ساعت شبانه روز و بی وقفه کار میکند و در هر

اصوالً این معامله گرها هسـتند کـه تصـمیم میگیرنـد چـه        .اقدام به معامله نمود 
معامله نمایند و تصمیم آنـان بـه شـرایط بـازار و جـذّابیت قیمتهـا        زمانی اقدام به
پاسیفیک و ابتـدا از   –هاي آسیا همراه بازگشائی بازار وز کاريهر ر  .بستگی دارد 

هنگ کنگ و سـنگاپور   ،  توکیو ژاپن ،  ولینگتون نیوزلند و سپس سیدنی استرالیا
تجـارت در   ،  ظهر هسـت ترتیب زمانی که در اروپا بعـداز  به همین . آغاز میگردد 

  .شود نیویورك و به دنبال آن دیگر مراکز تجاري آمریکا شروع می
پاسـیفیک روز   -منطقـۀ آسـیا   ؛  هنگامیکه در آمریکا اواسط یا اواخـر شـب باشـد   

  .همان چرخه تکرار میگردد  دیگري را آغاز نموده و بازار ها گشایش یافته و
  

  گرینویچ  نیویورك  به وقت تهران  منطقۀ زمانی

  00:  00  19  بامداد   3:  30  گشایش بازار توکیو

  9  4  12:  30  تعطیلی بازار توکیو

  8  3  11:  30  گشایش بازار لندن

  17  12  20:  30  تعطیلی بازار لندن

  13  8  16:  30  گشایش بازار نیویورك

  22  17  بامداد   1:  30  تعطیلی بازار نیویورك
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  ویژگی و مزیت هاي بازار ارز

ی و به هم پیوستن شبکۀ بانکی تمـام جهـان   به خاطرگسترش ارتباطات الکترونیک
نـت پـر سـرعت و نـرم افـزار      اینتر،   تنها با دراختیار داشتن یک سیستم کامپیوتر

میتوان بدون وقفه از ابتدا تا انتهاي هفته به بازار دسترسـی داشـته و در     ؛ مربوطه
ز بـازار سـود   ا  هاي موفّقیت آمیزروز با اعمال استراتژي و راهکارشبانه  هر وقتی از

  .گرفت 
LIQUIDITY امتیاز منحصر بـه فردیسـت کـه بـازار ارز       شوندگی سریعیا نقد

بازرگان تقریبـاً در هـر شـرایطی و     یک . براي معامله گرهاي خود قائل شده است 
از بازار   ورود و خروج  بدون محدودیت زمانی با حداقلّ ریسک یا وابستگی قادر به

نه براي تصفیه حساب  . در این بازار هزینۀ معامالت در حد صفر هست   .میباشد 
CLEARING FEES    ــراي ــه ب ــامالت و ن ــتن مع ــا بس ــولی   ی ــادالت پ مب
EXCHANGE FEES    تنهـا جهـت انجـام     وهیچ هزینه اي مطالبـه نمیشـود

اي ناچیز دریافت میشود که میـزان آن در   خرید و فروشها و توسط کارگزار هزینه
فقط کشور آمریکاسـت کـه     این  درصد میباشد  و 1/0دي بازار کمتر از شرایط عا

  .بازار ارز مالیات وضع نموده است براي
در معاملۀ نقـدي وقتـی    . دو طرفه بودن به معنی امکان فروش قبل از خرید است 

کـاهش ارزش   . خریـداري میگـردد    لزومـاً ارز دیگـري    ، که ارزي فروخته میشود
ایـن خاصـیت موجـب اسـتفاده و انجـام        .قوي شـدن دیگریسـت   یکی به معناي 

ه بـه     ) هم در حالت صعودي و هم نزولی بازار (  معامالت دو طرفه شـده و بـا توجـ
فرصـتهاي بسـیاري    معامله گر  ؛ هزار بار در روز میرسد 18اینکه نوسانات بازار به 

سـود خـود را     و  وارددر بهترین موقعیت  پیش رو دارد و پس از آنالیز دقیق بازار 
ضمن اینکـه   . یکی یا دو فرصت از دست رفته نیست  از بازار کسب نموده و نگران
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سـود و   حقّ انتخاب میزان سرمایۀ درگیر در هر معامله را داراست و تعیین حـدود 
بـه میـل و    بطـور مثـال بنـا     .ضرر احتمالی به عهدة خودش واگـذار شـده اسـت    

درصد از سرمایه اش را درگیر نمـوده و پـس از حصـول    صالحدید خود میتواند ده 
  .به حجم معامله بیافزاید   ، اطمینان از کسب سود

کار دارند کـه ارتبـاط   ارز تنها و فقط با کارگزاري سر وهر یک از بازرگانها در بازار 
مستقیم موجب دریافـت قیمـت   ارتباط  این . برقرار مینماید  میان بانکها و آنان را 

لحظـه نرخهـا و    به گونه اي که در هر ا به صورت آنالین و زنده گردیده ههمۀ ارز
به همـین خـاطر     .سر گیتی یکسان است را مشاهده میکند که در سرتا قیمتهائی

 هیچکس به یافتن خریـدار یـا   در این میان واسطه یا دالّل دیگري وجود نداشته و
  .ندارد  نیاز  فروشنده اي به غیر از بانک

LEVERAGE  هـاي بـازار ارز   که تمامی کارگزار یا اعتبار مضاعف اهرمی است
  .در اختیار  مشتریان خود قرار میدهند 

هـا متفـاوت   سرمایه و بنا بـه سـلیقۀ کارگزار   برابر اصل 500 میزان اعتبار از یک تا
بـا سـرمایه هـاي     باعـث میشـود تـا     این وامهاي مالی از پیش تعیین شده  .است 

بـه عنـوان مثـال      .ان در این بازار به کسـب سـود پرداخـت    خُرد نیز بتو کوچک و
اعتباري معادل   کارگزارانی انعقاد قرارداد نماید که یکی از با  چنانچه معامله گري

بـه معاملـۀ     با یک سرمایه گذاري پنجاه دالري  آنگاه  ؛ اعطاء میکند 200یک به 
  .هزار دالر اقدام مینماید  10به ارزش   خرید یا فروشی

ها در اختیار مشتریان خـود قـرار   گزارهمۀ کار  دیگري از خدمات کامالً رایگان که
این حسابها کـامالً مشـابه بـا      .است  ایجاد حسابهاي مجازي و تمرینی ؛  میدهند

  افتتاح  نمود  میتوان  گزاربه حساب کار  واریز پول  با  که  حسابهاي واقعی است
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میزان سود و ضـرر    ، شامل موجودي حساب  ارقامکه کلّیۀ اعداد و   با این تفاوت
که با انجام چنـدین   یکی از محاسن بیشمار این ویژگی  .غیر واقعی است   .  .  .و  

آئی نـرم افـزار   کـار پی بردن به ایـن موضـوع اسـت کـه      ؛  معامله مشخّص میشود
  هاي مهم در چه حد است ؟سرعت و سایر فاکتور از لحاظ گزار مخصوص این کار

بدون ریسک روي سـرمایۀ خـود    مچنین میتوان پیش از افتتاح حساب واقعی و ه
و نیز محـلّ مناسـبی بـراي     . نمود  مهارت هاي زیاد و تجارب ارزشمندي را کسب

  .روي استراتژیهاي معامالتی میباشد  آزمون و خطا   انجام تست یا
،  بـه اخبـار اقتصـادي     نوسانات اصلی و سیر صعودي یا نزولی قیمتها در بـازار ارز 

ی در      خوشـبختانه   .سیاسی و جغرافیائی بسـتگی دارد   چنـین اخبـار بسـیار مهمـ
ها قرار داشته و به هیچ وجه انحصاري و در اختیار منبـع  مله گردسترس عموم معا

  .خاصی نیست 
؛  به جز سایت شرکتهائی که تخصص آنان تجزیه و تحلیل و انتشـار اخبـار هسـت   

شبکه هـاي خـاص تلویزیـونی نیـز      از طریق سایر رسانه ها و حتّی آگاهی و اطّالع
  .میسر است و اعالم همۀ خبرها بطور کامالً شفّاف و یکسان صورت میگیرد 
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  شاخص
  

وضعیت رشـد و   ها و تصمیمات مهم اقتصادي که حاکی از نشانگر ،  مجموعۀ آمار
  .مینامند  شاخص ترقّی یا افول اقتصاد یک کشور باشد را 

TRADE BALANCE     تراز بازرگانی میزان اخـتالف بـین صـادرات و واردات
شاخص اقتصادیسـت و مثبـت    یک کشور بوده که مهم ترین و سرنوشت ساز ترین

هـاي  ش پول هر کشور در برابر سـایر ارز یا منفی بودن آن تعیین کنندة برابري ارز
  .     جهان میباشد 

TRADE SURPLUS ویت پول هر کشوریسـت و از  یا مازاد تجاري موجب تق
واردات بوده و مانـدة تـراز بازرگـانی     آنجا ناشی میشود که میزان صادرات بیشتر از

  .مثبت باشد 
TRADE DEFICIT      کسري تجاري باعث تضعیف پـول هـر کشوریسـت کـه

  .منفی باشد  از واردات و داراي تراز بازرگانی میزان صادراتش کمتر
TWIN DEFICIT  تاقتصادي بحران زدة کشوریست کـه هـم   حاکی از وضعی

  . بازرگانی منفی داشته باشد کسري بودجه و هم کسري تجاري یا تراز
ا بـر خـالف تصـور    کسري تجاري اگر چه موجب تضعیف ارز ات ش پول میگردد امـ

پیشـرفته میگـذارد چـرا کـه تضـعیف       ، تأثیرات مثبتی هم بر پول کشورهاي عامه
هاي خـارجی کـه بـراي    کاال واردات تا دیگر   شودبیش از حد پول کشور باعث می

همین امر  صرفه و سودي نداشته باشد که   ، گران تمام خواهد شد مصرف کننده
و مجـدداً اقتصـاد    تقویت و افزایش صادرات را به دنبـال داشـته   تولیدات داخلی را

افـزایش    .به تراز بازرگانی مثبـت و مطلـوب دسـت مییابـد       کشور شکوفا شده و
داد و ستد را به دنبال دارد و موجب میشود کـه   میزان تولیدات داخلی کشور رشد
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 قیمت محصوالت تولید داخل نسبت به محصوالت خـارجی کـاهش یافتـه و سـود    
در نتیجه تقاضا بـراي محصـوالت داخلـی افـزایش یافتـه و       . زیادي هم عاید شود 

  . بالتّبع آن ارزش واحد پول آن کشور باال میرود

بر بازار ارز تأثیر گذار   شاخصهاي مهم  
  

برخی از مهم ترین شاخصهاي اقتصادي کشور ایاالت متّحدة آمریکا بـا توضـیحات   
زمان انتشار اخبار مربوط به هریک قبالً  مختصري دربارة هر کدام ارائه میگردد که

بـدیهی اسـت آمـار و ارقـام سـالیانۀ        .مشخّص و به صورت ماهیانه اعالم میشـود  
بازرگانـان    .مهم اقتصادي تأثیرات بیشتر و بزرگتري بر بازار ارز دارنـد   شاخصهاي

اندیشـیده و  بـر اسـاس     تمهیـداتی   ؛ پیش از زمانیکه این اطّالعات منتشر شـوند 
ی از      .پیش بینی هاي خود معامالتی را تدارك می بینند  بطور کلّـی بخـش مهمـ

  .با میزان تغییرات هر یک از شاخصها دارد  بازار ارتباط مستقیم آنالیز
. . .   ، نیوزلنـد و  استرالیا ، کانادا ، ژاپن ، ، انگلستان کشور هاي عضو اتّحادیۀ اروپا

اقتصادي کشورشـان را بـه آگـاهی     هايفاکتور نیز در مواقع مشابه درصد تغییر در
مربـوط بـه هرکشـوري از تفـاوت در      اختالف زمان اعـالم خبـر   . عموم میرسانند 

اطّالعات   .و ساعت بازگشائی و تعطیلی بازارشان ناشی میشود  محدودة جغرافیائی
تلویزیونی مربوطـه   کامل در مورد اخبار اقتصادي را میتوان از سایتها یا شبکه هاي

  .پیگیري نمود 
NON – FARM PAYROLL        ۀ دسـتمزد هـائی کـه در مـاه مـیالدي کلیـ

پرداخـت شـده نشـاندهندة     کارگران فعال در بخش هاي غیر کشاورزي گذشته به
میزان بهره برداري از کلّ منابع اقتصادي و نیز بازار عرضه و تقاضا براي نیروي کار 

  .در کشور است 
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تراز بازرگانی همراه با شاخص فوق همـواره بیشـترین نوسـانات را در بـازار ایجـاد      
  .میکنند 

TREASURY INTERNATIONAL CAPITAL SYSTEM ( TICS ) 
انتشـار    تـراز بازرگـانی    اعـالم   گزارش خزانه داري آمریکا معموالً چند روز پس از

  بـه   خـارجی نسـبت   هايکشـور  رغبـت    تمایـل و   میـزان   نشـانگر   می یابد که
آمار دقیق ورود سرمایه هاي خـارجی بـا     .سرمایه گذاري در خاك آمریکا میباشد 

  .می آید  سهام شرکتها و اوراق قرضۀ آمریکا به دست ،  محاسبۀ میزان خرید دالر
GROSS DOMESTIC PRODUCTS ( GDP )  وزارت بازرگانی ارزش

خارجی مقیم آمریکا تولید شـده   همۀ کاالهائی که توسط کارخانه دارهاي بومی یا
رد میکند که از جامع ترین شاخصـها بـراي انـدازه گیـري     آوبه صورت فصلی بر ا ر

  .اقتصادي است  يفعالیتها
CONSUMER PRICE INDEX ( CPI )    ط وزارت کار آمـار هزینـۀتوس

ه میشـود    خدمات مشخّص ها وکاال مصرف کننده یا میانگین قیمت سبدي از تهیـ
  اقالمـی کـه در ایـن سـبد      .راي میزان تـورم در جامعـه اسـت    بی بگر خوکه نشان

گیري شده عبارت از غذا و خدماتی میباشد که مردم در زنـدگی   قیمت آنها اندازه
طبقـۀ کلّـی تقسـیم     این اقالم بـه هفـت    .روزمرّه بهائی براي آن پرداخت میکنند 

،  ، تفریحی بهداشتی ت، خدما ، حمل و نقل ، غذا بندي میشوند که شامل مسکن
ت آنهـا در    پوشاك و دیگر موارد میباشد که هر کدام از اینها بر اساس میزان اهمیـ

معمـوالً باعـث    افزایش هزینـۀ مصـرف کننـده     .وزن بندي شده اند  زندگی مردم 
تضعیف ارزش دالر گردیده بطوریکه افزایش بیش از حد آنرا بوسیلۀ باال بردن نـرخ  

ص هسته اي هزینۀ شاخ . کنترل و جبران میکنند  بهره هاي بانکی در کوتاه مدت
بـه دسـت    با حذف کاالهاي مرتبط با انرژي و غذا CORE CPIمصرف کننده یا 

  .می آید 



٢٧ 

 

PRODUCER PRICE INDEX ( PPI ) سبدي از کاال   هاي خـام و مـواد
بـدانها نیـاز دارنـد را در نظـر      محصوالتشان کنندگان براي تولیدتولیداي که  اولیه

  .ده فروشی آن را محاسبه مینمایند گرفته و تغییرات میانگین قیمت عم
PPI  ه استلیاو م در قیمت موادمعرّف میزان تور.  

DURABLE GOOD ORDERS    سفارشات کاالهاي با دوام شـامل مقـدار
، حمـل و نقـل و    ، ساختمان و تجهیزات هاي سرمایه اي از قبیل ماشین آالتکاال

هـاي یـاد شـده میتـوان     کتورفا بر اسـاس   .سفارشات مربوط به دفاع ملّی میباشد 
  .تغییر در تولیدات و نیز حرفه هاي اقتصادي را ارزیابی نمود  میزان

INSTITUTE OF SUPPLY MANAGEMENT ( ISM )   سـۀمؤس
تولیـدي و صـنعتی اعـم از     مدیریت تدارکات میزان سفارشات خرید مدیران مراکز

، سفارش  قیمت محصوالت ، ها، ذخایر انبار ، اشتغال ، آمار تولید سفارشات جدید
  بـه صـورت دو گـزارش مجـزّا      آورد وبر ها را زمان تحویل کاال واردات مواد اولیه و

ه و دومـی در مـورد خریـد      کاال اولی در مورد لیـخـام او خـدمات اعـالم    ها و مـواد
صد براي این شاخص نشانۀ توسـعۀ اقتصـادي و   اه درمیانگین باالي پنج . مینماید 
  .اقتصادیست  بیانگر رکود %  50از پائین تر 

EMPLOYMENT REPORTS      ت اشـتغال یـا همـانیعنی گزارش وضـعی
آمار اشتغال و بیکـاري خـانگی     قسمت اول  .نرخ بیکاري در دو بخش تهیه میشود

HOUSEHOLD SURVEY  م   وقسمت دوBUSINESS SURVEY 
ر هفتـه را در بـر   غیرکشـاورزي و میـانگین سـاعات کـار د     آمار اشتغال در بخـش 

  .میگیرد 
RETAIL SALES     میزان خُرده فروشی فروشگاهها و مغازه هـا کـه حـاکی از

اینکه وزارت بازرگـانی در ایـن    علیرغم . نشان میدهد  قدرت خرید مردم هست را
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معرّف یک سوم از فعالیتهاي اقتصـاد   شاخص خدمات را لحاظ ننموده ولی همین 
به عنوان مثال تعداد اتومبیل هاي فروختـه شـده در     .آمریکاست  کالن در جامعۀ

. بر روي نرخ ارز اسـت   گذارتأثیر روزة خاص یکی از عوامل اقتصادي 10یک دورة 
،  فروش اتومبیـل را بـه عنـوان     مقدار و میزان این فاکتور و زمان بندي تحویل آن

قرار وندان شهر دهندة خُرده فروشی و هزینه هاي مصرفی یک شاخص اصلی نشان
  .داده است 

HOUSING STARTS      وزارت بازرگانی تعـداد واحـدهاي سـاختمانی شـامل
SINGLE FAMILY , MULTIPLE FAMILY    ات سـاخت وکه عملی

تغییرات مثبت یا منفی ایـن شـاخص    . محاسبه مینماید  آنها آغاز گردیده را  ساز
ـ   USDارز  تأثیر مستقیمی بر روي ت اسـت کـه   داشته و از این جهت حـائز اهمی

بهـره هـاي    عملیات ساختمانی حساس ترین بخش اقتصاد در برابر تغییـرات نـرخ  
میزان سـاخت و   . بانکی بوده و در برابر آن نوسانات شدیدي از خود نشان میدهد 

سـاختمانی احـداثی در طـول یکمـاه خـاص       هايواحـد  نشان دهنـدة ارزش  ساز 
  .میباشد

FEDERAL OPEN MARKET COMMITTEE ( FOMC )  
پنج نفر از   و  BOARD OF GOVERNORSهفت نفر از هیأت فرمانداران 

بـه    FEDERAL RESERVE BANKS مدیران بانکهـاي مرکـزي ایـالتی   
تعیـین میـزان نـرخ بهـره      . عنوان اعضاي کمیتۀ فدرال بازار آزاد انتخاب میشوند 

رزي از سیاست هاي کوتاه مدت مالی خصوصاً سیاست هـاي ا  اعمال  هاي بانکی و
  .نفره میباشد 12اهم وظایف این کمیتۀ 

گزارشی از وضـعیت    شنبههاي چهارهشت بار در سال در روز بانک مرکزي فدرال
  دارد بانک فدرال ایالتی وجود  در آنها منطقه اي که12اقتصادي هر یک از   جاري
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،  ، بازار اشـتغال  هاي مالیدمات کشاورزي نهاد، خ شامل وضعیت تولیدات صنعتی
شناسان ارشـد  کار ، کسب و کار و مصاحبه با مدیران و ، انتظارات بازار امالك بازار

یـا   بازار آزاد در قالب کتابچۀ بژ  دو هفته پیش از جلسۀ کمیتۀ فدرال اقتصادي را 
بـراي اخـذ تصـمیمات مهـمBEIGE BOOK         .کتاب طالئی منتشر مینماید 

  .یاري میکند   را  FOMC اعضاي اقتصادي 
STOCK INDEX استاندارد اندپورز ، ، نزدك شاخصهاي سهام نظیر داو جونز  

500   DAX ، CAC 40 ، NYSE ، FTSE 100 ، BOLSA (MEXICO) ،NIKKEI 225  

  . خوردار میباشندبر  از اعتبار جهانی باالئی  که همگی .  .  . و  
مجموعۀ وسیعی از عوامل اقتصادي میتوانند بر روي نـرخ هـاي ارز در بـازار تـأثیر     

تأثیر گذاشته و برخی دیگر فقط بر  بعضی از این عوامل بر روي کلّ بازار . گذارند ب
  .روي نرخ ارز یک کشور تأثیر گذار خواهد بود 
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  اصطالحات بازار ارز
  

P I P ها چه در جهت مثبت ان قیمت ارزدر مبادالت ارزي یک واحد تغییر یا نوس
ها تا چهار رقـم  یا فروش براي همۀ ارز قیمت خرید . یا منفی را یک پیپ مینامند 

 اقالم قیمت را تا پنج رقم اعشار لحـاظ   هاگزارکار  بعضی از  .اعشار اعالم میگردد 
هر   و  POINTیا نوسان قیمت یک مینمایند که در این صورت یک واحد تغییر 

  .یک پیپ هست   برابر  POINT  ده
LOT   چنانچـه بـا حجـم یـک الت وارد      . واحد حجم معامالتی در بازار میباشـد

 در این صورت هر پیپ حرکـت   ؛ شوید  EUR/ USDروي جفت ارز  معامله اي
  .دالر است  10برابر  بازار

MARGIN  میزان سرمایۀ درگیر در هر معامله است.  
FREE MARGIN  میزان پولی که در انجام معامالت شرکت داده نشده است.  

ASK – BID همزمان   براي هر آیتم  در هر لحظه از بازار  بازارساز  یا  کارگزار
  .و دیگري نرخ فروش است  دو نرخ اعالم میکند که یکی مربوط به نرخ خرید

BID گزار کـه قیمـت پیشـنهاد فـروش یـا      ن قیمت پیشنهادي از سوي کارالتریبا
و این قیمـت بسـته بـه ارز مـورد      قیمت قابل پذیرش توسط فروشنده نامیده شده

  . معامله چند پیپ از قیمت بازار باالتر است
ASK گزار که قیمت پیشنهاد خریـد یـا   ن ترین قیمت پیشنهادي از سوي کارپائی

و این قیمت نیز بسته بـه ارز مـورد    خریدار نامیده شدهقیمت قابل پذیرش توسط 
  . معامله در هر زمان و هر لحظۀ بازار چند پیپ از قیمت بازار پائین تر است
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SPREAD   میزان اختالف بین قیمت پیشنهاد خرید و قیمت پیشنهاد فروش یـا
ASK – BID در ازاء سفارشات انجام شده است گزار و بانککار که حقّ العمل .  
POSITION داد وستد یا معامله کردن چه در جهت صـعودي و   شامل هر گونه

  .یا نزولی بازار میباشد
BALANCE  نشانگر میزان موجودي حساب معامالتی است.  

EQUITY       نشانگر میزان موجودي حسـاب معـامالتی در هـر لحظـه بـوده و در
 BALANCEبا  EQUITY ، میزان صورتی که تمام معامالت بسته شده باشد

  .برابر خواهد بود 
BEARISH کاهش روند نزولی بازار را میگویند بدین معنی که اطّالعات موجود  

  .نشان میدهد   نرخ را
BULLISH روند صعودي بازار که نشانگر افزایش نرخ میباشد .  

GAP اقلّ روز جاري .  به معنی فاصله استنقطۀ اوج   باالتر از  چنانچه نقطۀ حد
نقطۀ حداقلّ روز گذشته باشد   از  پائین تر  روز جاري نقطۀ اوج  روز گذشته و یا 

GAP  بطور مثال در نتیجۀ اعالم خبر مهم و یا بالفاصله پس از . به وجود می آید
  .در آغاز روند جدید اتّفاق می افتد   و  بازار تعطیلی

TREND   به صورت مداوم در یـک   روند زمانی تشکیل میشود که تغییرات نرخ
رونـد   حرکـت رو بـه بـاال باشـد      ایـن  در صورتی که  .  هت به وقوع می پیونددج

  . روند نزولی میگویند آنرا   هنگامیکه رو به پائین باشد  و  صعودي
CLIENT  اطالق میشود  لفظی که به هر یک از مشتریان کارگزار .  

TRADER  گر که در بـازار هـاي مـالی     بازرگان یا همان معاملهTRADE   یـا
  .انجام میدهد   داد و ستد معامله و 
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TIME FRAME     تمجموعۀ حرکت و نوسان قیمت یـک جفـت ارز را در مـد
یـک    به صـورت پـیش فـرض از     زمان خاص میگویند که در نرم افزار معامالتی و

  . دقیقه تا ماهیانه وجود دارد
BUY نتیجـۀ    هـر گـاه    . ، ارز سمت چـپ اسـت   هامنظور از خرید در جفت ارز

افزایش یافته و رونـد قیمـت رو    تحلیل بازار این باشد که ارزش جفت ارز یا کاالئی
  .انجام میدهند   را  BUY  معاملۀ ؛  به باال حرکت میکند

SELL تحلیل گري بـراي   هنگامیکه   . فروش نیز مربوط به ارز سمت چپ است
 SELLبـه معاملـۀ   اقـدام    ، کند پیش بینی قیمت جفت ارز یا کاالئی کاهش را 

  .مینماید 
STOP LOSS  ضرري که میزان و حدTRADER       بنـا بـه آنـالیز خـود بـراي

  . معامله در نظر گرفته و تنظیم مینماید
TAKE PROFIT     سودي کـه بـراي هـر میزان و حدPOSITION   در نظـر

  . گرفته میشود
BUY LIMIT مع نـ هر گاه نتیجۀ تجزیه و تحلیل این باشد که قیمت تا حدی ی

باال حرکـت   رو به  آن نقطۀ مشخّص خورد و تماس باروند نزولی دارد اما پس از بر
  . این گزینه استفاده میشود  از  ؛ کرده و روند صعودي تشکیل میدهد

SELL LIMIT  دقیقاً بر عکس توضیح قبلی چنانچه پیش بینی شود که قیمت
رو بـه پـائین     کردن آن نقطـه لمس  تا نقطۀ معینی روند صعودي دارد ولی بعد از

  .به کار میرود  گزینۀ اخیر   ؛ نزولی میشود  و روند حرکت کرده 
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هاي بازار ارز بـه صـورت تمـام وقـت بـه بررسـی و مطالعـات        جمعی از معامله گر
هدف ایشـان آنسـت     .می پردازند  هاارزگسترده در مورد کلّیۀ عوامل مؤثر بر نرخ 

. به کمک گزارشات و اطّالعات دریافتی  نرخهاي جدید را پیش بینـی نماینـد     که
تخمین زدن نرخهاي آتی مقرون به صحت است که عـالوه بـر روش    البته هنگامی

روشـهاي دو گانـه    بـا تلفیقـی از    بهـره جسـته و   آنالیز اخبار از اطّالعات فنّی نیز 
  .مبادرت به انجام معامله نمایند 
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  تحلیل بازار ارزروش هاي 
  

FUNDAMENTAL سیاسـی  عوامل اقتصـادي   هاي بنیادینتحلیلتجزیه و ،  ،
عوامل اقتصـادي    .موشکافی میکنند   را بازار ارز  بر  جغرافی و اجتماعی تأثیرگذار
  .بر بازار ارز است   شامل همان شاخصهاي مؤثّر

ثبـات سیاسـی و   ، عـدم   ، پارلمانی عوامل سیاسی نظیر انتخابات ریاست جمهوري
، اَعمـال   قالـب میتینـگ هـا    حتّی مخالفتهاي مـردم بـا سیاسـت هـاي دولـت در     

تروریستی و نیز تصمیم گیریهاي مالی ماننـد تعیـین نـرخ بهـره هـاي بـانکی کـه        
بطور مستقیم موجـب پایـداري و یـا عـدم ثبـات       ؛  است مربوط به نظام بانکداري

و  ، اندیشـه  با تفکّـر   رؤساي جدیدبدیهی است نصب و انتصاب   . قیمتها میگردد 
اعمال سیاستهاي مالی تازه کـه ممکـن اسـت      .دیدگاههاي نوین نیز همراه است 

؛  مالی و اقتصادي و یا بالعکس باشد ، رشد باعث برون رفت از چالش هاي گذشته
  .هاي بازار ارز است تحلیل گر  انتظارات معقول و منطقیاز 

، طوفان هاي مهیب و مخرّب بسـته بـه     ، سیل زلهحوادث و بالیاي طبیعی مثل زل
تأثیرات منفی   میزان خسارات وارده نیز ، محدودة جغرافیائی و شدت و حدت آنها

   . هاي جهانی علی الخصوص بازار ارز خواهند گذاشتروي قیمتها در بازاررا بر خود
.  .  . هـا و  ، هزینه  ، دستمزدها ، خدمات گزارش هائی که از نرخ کاالهاي مصرفی

مقادیر مثبـت یـا    . وندان است شهر نشانگر میزان رضایت ؛  تهیه و منتشر میگردد
  .هر کشوریست   منفی این آمار اجتماعی نیز موجب کاهش یا افزایش قیمت ارز

مبحث تحلیل بنیادین شامل موارد بسیاري بوده و تفسیر کامل آن از حوصلۀ ایـن  
روش تحلیل  . جامع بسنده میگردد  به همین گفتار  بنا بر این . مقال خارج است 
  .هاست د نظر درصد بیشتري از معامله گرم  با کمک ابزار فنّی
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TECHNICAL ANALISIS 
سـالیان متمـادي     در طـول   چـارلز داو   دست نوشته هاي جناب  از  مجموعه اي

امـروزه آنـرا تحلیـل تکنیکـال      آوري شده که پایه و اسـاس علمـی اسـت کـه    گرد
  .هاي سرمایه مینامند بازار

 PRICE DISCOUNT EVERYTHING قیمت گویاي همه چیز است  ،
  .ارزش واقعی را نشان میدهد   قیمت  به تعبیري دیگر

PRICE MOVEMENT ARE NOT TOTALLY RANDOM 
یا حرکت قیمـت رونـد دار و هـدف      .حرکت قیمت در حالت کلّی تصادفی نیست 

کسـب سـود از بـازار      ؛ همیشه روند تصادفی داشت  تقیم  چنانچه . دار میباشد 
  .بود  بی نهایت مشکل

WHAT, IS MORE  IMPORTANT THAN WHY    چـه چیـزي از
. اتّفاق افتاده مهم تـر اسـت    چه اتّفاقی افتاده از اینکه چرا این . چرا مهم تر است 

  .و بالتّبع آن اصول تحلیل تکنیکال است   اینها سه اصل مهم تئوري چارلز داو

  تاریخ تکرار میشود
بارة نرخهاي قبلی و روند فعالیت بازار به منظـور پـیش بینـی تغییـرات     مطالعه در

از روش تحلیـل تکنیکـال در بـازار     قیمت در آینده با استفاده از ابزار فنّی تعریفـی 
الگوهاي پیشینِ تغییـرات   ، اما نوسان قیمت به صورت اتّفاقی رخ نمیدهد و هست
بنا بر این کوشش براي ورود به بازار و انجام معاملـه    .تمایل به تکرار دارند  قیمت

اگر نه محال اما بسـیار سـخت    بدون داشتن اطّالعاتی از قیمتهاي تاریخی و جاري
لحاظ بـاال تـرین و پـائین تـرین      تحلیل تکنیکی فرآیند آنالیز تاریخ بازار از  .است 

  .تها در طول دورة معامالت هست قیم
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، کمک بزرگی براي پیش بینی  نمودار آن وجود دارد مورد بازار دراطّالعاتی که در
میرود ولی همچنان عاري از لغـزش و   روند قیمت در آینده و انجام معامله به شمار

  .خطا نبوده و قطعی نیست 
اتّفاقی حرکت نمیکنـد  هاي تکنیکی معتقدند که قیمت جاري به صورت گر تحلیل

گذشته و آنچـه در آینـده روي میدهـد     بلکه رابطۀ تنگاتنگ بین حرکت قیمت در
  .وجود دارد 

  ابزار تحلیل تکنیکال
CHART هاي تکنیکال بسته به شرایط مختلف و عالیق و سلیقه هاي تحلیل گر

 .متفاوت از سه نوع نمودار استفاده مینمایند 

LINE CHART   تنها قیمت ابتـدا و انتهـاي دوره را مشـخّص    یا نمودار خطّی
  .زمانی معلوم نمیشود  دورة کرده و بیشترین و کمترین مقدار قیمت در هر

 
BAR CHART    نمودار میله اي از یک خطّ کوتاه عمودي تشکیل شـده کـه از

دو خـطّ    .نشان میدهـد    مشخّص را ترین قیمت در دورة زمانیترین تا باال پائین
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به قسمت باال و پائین این خطّ عمـودي متّصـل شـده کـه خـطّ افقـی       کوتاه افقی 
قیمـت   قیمت باز شدن و خطّ افقی سمت راسـت ایـن میلـۀ عمـودي      سمت چپ

  .د نمعین میکن را  بسته شدن 
  

  
  
  

CANDLE STICKS         از لحاظ تشـابهی کـه بـا شـکل شـمع دارد بـه نمـودار
  .شمعی مشهور شده است 
در   و  به تـدریج  در کشور ژاپن ابداع   مالت برنجبراي معااین نمودار از سالها قبل 

  . به کار گرفته شد  ها داد و ستد  سایر
نمودار هاي شمعی به دلیل اینکه خصوصیات کامل قیمت را در هر مرحلـۀ زمـانی   

هـاي  اسـتفادة بسـیاري از تحلیـل گر    مورد استقبال و ،  به وضوح نمایش میدهند
  .تکنیکی قرار گرفته است 
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ویژگی نمودار شمعی که آنرا از سایر نمودار ها ممتاز گردانیده آنست که هـر یـک   
هر شمعی از نمـودار در   . قیمت میباشد  شمع به تنهائی گویاي همه چیز در مورد

بـاال تـرین    CLOSEقیمت پایـانی یـا     OPENهر بازة زمانی قیمت آغازین یا  
بدنـۀ   . به خوبی نشان میدهد  را   LOWو پائین ترین قیمت یا   HIGH قیمت

البتـه    .پایانی را ظاهر میسازد  شمع فاصله و یا تفاوت بین قیمت آغازین و قیمت
  .رنگ بدنۀ شمع قابل تغییر و تنظیم به صورت دلخواه است 
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هاي مالی طرّاحی شده و مورد استفاده قـرار  ه اینگونه نمودار ها براي بازاراز زمانیک
بسـیاري از    .تحلیـل ایجـاد نمـوده اسـت      عظیمی در دانش تجزیه وگرفته تحول 
TRADER     ها حاصل تجارب خود در زمینۀ نمودار شمعی را بـه صـورت کتـاب

مبحثی گسترده از فنّ آنالیز تکنیکال بـازار ارز و سـهام را    . منتشر نموده اند  هائی
ب مرجع بـه  که بایستی در کت همین نمودارهاي شمعی به خود اختصاص داده اند

از جهت مزید اطّـالع   . دنبال فراگیري آن بود و در یک یا چند صفحه نمی گنجد 
هاي حرفه اي کـه تمـام   ند معامله گرموضوع همین بس که بدانید هست از اهمیت

اسـتفاده از هـیچ ابـزار     بـدون  توجه خود را به شمع ها معطوف داشته و سالهاست
  .از بازار میگیرند   هاي قابل توجه و چشمگیريسود  دیگري

TREND  ت و جهت تشکیل یافته استرونـد از لحـاظ    . یا روند از دو مؤلّفۀ مد
  .بلند مدت تقسیم میشود  ، میان مدت و زمانی به سه گونۀ کوتاه مدت

بازار هـا دائمـاً     .، پائین و مستقیم گرایش دارد  به سه سمت باال روند قیمت بازار 
ا درون همـین       ه و تمایل دارند کهدر یک جهت حرکت ننمود نـا مـنظّم باشـند امـ

روند با یک سري از قلّـه هـا و حفـره هـا       .روند وجود دارد  رفتار حرکتی نامنظّم 
از قلّه ها و حفره هاي افزایش یابنده  یک روند صعودي یا باالرو   .مشخّص میشود 

  .یابنده تشکیل میگردد رو از قلّه ها و حفره هاي کاهش  پائیننزولی یا روند و یک
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قلّه ها و  ،  هنگامیکه حرکت قیمت در نمودار به صورت مستقیم یا رو به جلو باشد
محدودة افقی قرار گرفته و قیمت تـا مـدتی    حفره ها در امتداد یک خط و در یک

  این حالت را  .قادر به ساختن قلّه یا حفرة جدیدي خارج از این محدوده نمیباشد 
  .خنثی می نامند  اصطالحاً روند

CHANEL 
در مثال اخیر هنگام وقوع یک روند خنثـی قیمـت بـین دو خـطّ مـوازي حرکـت       

وقتـی قیمـت بـه      .نهـاده انـد    نـام  میکند که این خطوط را کانال حرکتی قیمت 
تغییر جهت داده سیر نزولـی خـود را بـه سـمت       سطح باالئی کانال بر خورد کند

حالت تشکیل کانال حرکتی قیمت ممکن است  . آغاز مینماید  سطح پائینی کانال
  .در هر سه جهت روند اتّفاق بیفتد 

 
SUPPORT 

قیمتی پائین تر از نرخ فعلی که بازار حداقل یکبار به آنجـا رسـیده و آن را لمـس    
کـه خریـداران احسـاس میکننـد      به تعبیري دیگر سطحی از قیمت  .نموده باشد 

آور است و فروشندگان نیز تمایل به فـروش  آن ارز یا کاال سودیه گذاري روي سرما
  .این قیمت را ندارند  پائین تر از

این عملکرد قیمت به حمایت مشهور است چرا که خریداران از ایـن سـطح قیمـت    
  .حمایت میکنند 
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RESISTANCE 
فروشنده ها در سطح مقاومت کنترل قیمت را در دست گرفتـه و مـانع از افـزایش    

از قیمت یک ارز یا کاال بر بـازار غلبـه    فشار فروش در چنین سطحی  .آن میشوند 
  .کرده و پس از آن نرخها کاهش می یابند 
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یا حمایت نشانگر باور سرمایه گذارانی است که منتظر افزایش  SUPPORTخطّ 
یا مقاومت  RESISTANCEخطّ   .قیمت وگرایش آن به سیر صعودي هستند 

مت است که بیانگر انتظار سـرمایه گـذاران نسـبت بـه تنـزّل و افـت       سطحی از قی
خطوط حمایت و مقاومت ابزار هاي مناسبی بـراي تعقیـب رونـد      .قیمت میباشد 
آنهـا رونـد قیمـت را     با رسم این خطوط و به کمک ها تحلیل گر . قیمت هستند 
خطوط افقی ترسیم شده روي چارت نواحی حمایت و مقاومـت را    .دنبال میکنند 
  .نشان میدهند 

اگـر   . خطوط حمایت و مقاومت پس از شکسته شدن نقش خود را عوض میکننـد  
مقاومت بعدي حرکـت میکنـد و مقاومـت     خطّ مقاومت را بشکند به طرف  قیمت

  ي قیمـت تحلیـل نمودارهـا   در .حمایت را ایفـاء خواهـد کـرد     شکسته شده نقش
ت زیـادي دارد     بـراي انجـام یـک معاملـۀ      . یافتن سطوح حمایت ومقاومـت اهمیـ

، نقطۀ ورود مناسب را یافـت و   روند کلّی بازار را تشخیص داد حساب شده بایستی
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خـود را در   POSITION پیش از ورود به فکر زمان یا مکان خروج از بازار بـوده 
ه و     ؛ موارد بسیار مهم یـاد شـده   انجام تمام  .سود یا زیان مدیریت نمود  بـا توجـ

  .حمایت و مقاومت میسر است  اثر خطوط بر  عنایت و
  

FIBONACCI 
LEONARDO PISANO     گردیدایتالیا متولّد میالدي در 12اواسط قرن .  

  اعداد  سري لئوناردو   .می خواندند  FIBONACCI دوستانش وي را به نام  
0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 , 233 , 377 , 610 , 987 , . . .   

هر کدام از این سري اعداد . ناچی نام گرفت اعداد فیبو  هاعرّفی نمود که بعدم  را 
حاصل تقسیم یکی از ایـن سـري اعـداد      .هست  حاصل جمع دو عدد قبل از خود

 میباشد که یکـی از نسـبت هـاي مهـم     0.618بر عدد پس از خودش تقریباً برابر 
نسـبت هـاي پـر کـاربرد       .مینامند   SPIRAL GOLD  فیبو ناچی بوده و آنرا

  : اعداد شامل
% 23.6 - % 38.2 - % 50 - % 61.8 - % 76.4 - % 100 - % 161.8 - % 261.8 , . . .   

  .است  
اد و نسـبت هـاي آنهـا را در    از اوایل قرن پیش دانشمندان علوم اقتصادي این اعـد 

آمـدي هـم بـه دسـت     و کار قبـول   هاي مالی دنیا به کار گرفته و نتایج قابـل بازار
. ناچی را نشان میدهند موارد متعددي نسبت هاي فیبو هاي مالی دربازار  .آوردند 
. و کف هـاي قیمتـی هسـتند     که آنها ابزاري قوي براي محاسبۀ سقف ها خصوصاً
هاي قیمت به طرز شگفت آوري خطوط حمایت و مقاومت بـه وجـود آمـده    نمودار

را رعایت کرده و در صورت شکستن هر کدام از   FIBONACCI  توسط تئوري
  .میباشد تئوري  در این  خطّ بعدي تعیین شده  هدف قیمتی  ؛ این خطوط
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PATTERN 
تعـاریف و دوره هـاي     هائی حرکت میکنند که هر یـک قیمت ها در بورس با روند

  .زمانی مشخّصی را دارا میباشند 
معموالً نـوعی آرایـش خـاص ایجـاد میگـردد کـه در تحلیـل          هاهنگام تغییر روند

. برگشـتی نامیـده شـده اسـت      هـاي الگوتکنیکال آرایشهاي نموداري برگشتی یـا  
هاي برگشـتی بسـیاري مشـاهده گردیـده کـه      الگو ،  هاي قیمتنمودار تاکنون در

هـا از لحـاظ   تر تشکیل شده و نیز برخـی از الگو و تعدادي کم بعضی از آنان بیشتر
از آنهـا کمتـر    پیش بینی حرکت قیمت داراي اعتبار بیشتري بوده و بعضـی دیگـر  

  .ها هستند تحلیل گرمورد اعتماد 
هـا در خـالل سـالیان    رگشـتی قیمـت کـه تحلیـل گر    قابل اعتماد ترین الگوهاي ب

 شامل برگشت کلیدي سقف وکـف   اهمیت آنها را دریافته اند  متمادي و به تجربه
مثلّـث هـاي    ،  سقف و کف هاي دو قلو و سـه قلـو    ، سر و شانه هاي سقف و کف

  .میباشند   مستطیل ها   و  نزولی صعودي و
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  الگوي برگشت کلیدي
برگشتهاي کلیدي معموالً طی یک دورة زمانی کوتاه مثالً یک روز از فعالیت بـازار  

نتیجۀ باال رفتن قیمت در یک روز نسبت   سقف برگشت کلیدي . اتّفاق می افتند 
به قیمت هاي باالي روز قبل و بسته شدن آن در نزدیکی قیمـت پـائین روز قبـل    

  .است
ود که قیمت یـک ارز یـا کـاال پـس از یـک دوره      این الگو غالباً هنگامی ایجاد میش

  .آغاز نماید   نزولی خود را سیر و  دچار ضعف شده   ؛ حرکت صعودي فعال
برگشـت کلیـدي    . بر عکس حالت فوق براي کف برگشت کلیدي اتّفاق می افتـد  

علّت برگشـت قیمـت در    . همراه است  معموالً با افزایش غیر عادي حجم معامالت
  .است  مقاومت  نبودهکف و سقف اینست که قادر به شکست خطوط حمایت و 

  

    
  کف برگشت کلیدي                                 کلیدي برگشت سقف            

  

TRIANGLE   PATTERNS 
قیمت بین ضلع افقی و ضلع مورب صعودي در نوسـان بـوده و     در مثلّث صعودي

  .ضلع مورب نزولی مثلّث نوسان دارد  قیمت بین ضلع افقی و  در مثلّث نزولی نیز
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پس از شکست ضـلع افقـی افـزایش یـا کـاهش        در هر دو مثلّث صعودي و نزولی
  .قیمت اتّفاق می افتد  قیمت و یا ادامۀ سیر صعودي یا سیر نزولی

  

   
  مثلّث صعودي

  

  
  مثلّث نزولی
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SYMMETRICAL   TRIANGLES 
در هر دو روند نزولی یا صـعودي   . مثلّث هاي متقارن هستند  گونۀ دیگر این الگو 

%  75متقـارن تشـکیل میگـردد کـه در      الگوي مثلّـث   در نمودار قیمت ارز یا کاال
یعنی چنانچه تا قبل از تشکیل ایـن    موارد نشانگر و مبین ادامۀ روند پیشین است

همچنان حالت قبلـی افزایشـی یـا کاهشـی      ، روند افزایشی و یا کاهشی بوده  الگو
شکسـت ضـلع بـاال و عبـور      براي مثال در شکل زیر پـس از  . ادامه خواهد داشت 

خرید بـاز   POSITIONهمراه با افزایش حجم معامالت میتوان  aقیمت از نقطۀ 
نیز هنگامیکه قیمـت ضـلع پـائین الگـوي مثلّـث متقـارن را        شد وکرده وارد بازار 

میتـوان   ؛ عبور نموده و حجم معامالت هم افزایش پیـدا کنـد   bشکسته و از نقطۀ 
  .در جهت نزولی وارد بازار شد 

  

  
  مثلّث متقارن
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  الگوي مستطیل
در ایـن حالـت چنانچـه سـقف هـا بـا        . گاهی قیمت تمایل به حرکت افقـی دارد  

HORIZONTAL LINE  دیگـري بـه هـم متّصـل      و کف ها نیز با خطّ افقی
اضالع موازي ترسیمی تا زمـانی در یـک     .؛ اضالع مستطیل رسم شده است  شوند

ط قیمـت شکسـته شـود       راستا قرار دارند که یکـی  محـدودة درون   . از آنهـا توسـ
  .مستطیل را اصطالحاً منطقۀ مبادله میگویند 

بـا   اخـت ارز یـا کـاال    شود کـه عرضـۀ یکنو   می تشکیل میالگوي مستطیلی هنگا
قیمـت    زمانیکـه  . داشـته باشـد    قیمت پائین تري وجود تقاضا در قیمت معین و
؛ ارز یا کاال خریداري میگردد و قیمت دوباره باال میـرود تـا بـه مـرز      پائین می آید

آمـادة فـروش   هـا مجـدداً   ع باالي مستطیل برسـد و معاملـه گر  ضل باالي قیمت یا
  .تا سطح ضلع پائین مستطیل کاهش دهند   میشوند تا قیمت را

چنانچه حرکت صعودي قیمت از ضلع پـائین مسـتطیل همـراه بـا افـزایش حجـم       
بـاالي مسـتطیل بـود و در حرکـت      ؛ بایستی منتظر شکست ضـلع  معامالت باشد

ئین احتمـال شکسـت ضـلع پـا      همراه با افزایش حجم معامالت نیـز   نزولی قیمت
  .معموالً به دفعات مکرّر تشکیل میشود  الگوي مستطیل   .دارد  مستطیل وجود
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  لگوهاي مستطیلا
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INDICATORS 
هائی از پیش طرّاحی شـده کـه در پلتفـرم معـامالتی گنجانـده شـده و روش       ابزار

در تعریف و تنظیم سـاختار  آنهـا    چه همهر اما . استفاده از آنها نیز ساده میباشد 
ت     . داراي خطا هسـتند    ؛ عمل به خرج داده شده باشددقّت  بـه تعبیـري موقعیـ

 ایـن   اصالح میکنند که اگر این اصالحات نبود همـه میلیـاردر بودنـد    خودشان را
ها که هماهنگ با تغییر شرایط بازار و رونـد قیمـت   حرکت هاي اصالحی اندیکاتور

مجبـور بـه     بطوریکه معامله گر شده  آنالیز  محاسبات و  ، باعث اختالل در هست
 بنا بـر ایـن    .، تحلیل دوباره و اصالح نقاط کلیدي به دست آمده میباشد  نگريباز

خلـص کـالم اینکـه    م . قابل اعتماد نیسـتند    ها به صورت کامل و مطلقاندیکاتور
لبـی اسـت کـه    میشود و ایـن مط  چه شد را نمایش میدهند نه چه  قریب به اتّفاق

نت و استفاده از پلتفرم و فقط با دیدن عکس چارت و نمـودار  صال به اینتربدون اتّ
ها بایسـتی  انـدیکاتور  بـراي اسـتفادة بهینـه از    . فهمیـده و پـی بـرد     ثابت میتوان

هـا در  روي نمودار همزمان چند تا از آنها را به کار گرفت که با روش آزمون و خطا
 ا زمانیکه یکـدیگر را تأئیـد و تقـویم   بازار و به صورت عملی میتوان دریافت که تنه

  .بیشتر قابل اعتماد هستند   پائین آمده و کم شده و آنگاه هاخطا صددر  مینمایند
؛ نمیتوان تک تک نام بـرده و   هاناگونی و تعداد بیشمار اندیکاتور، گو به دلیل تنوع

داده یـا  کـدام را روي چـارت قـرار     هـر  یا کاربرد هر یک را توضیح داد که بایستی
 MACD  اندیکاتورهاي  .نصب کرده و مدتی نحوة عملکردشان را مشاهده نمود 

MOVING   AVERAGE  ,  BOLLINGER   BANDS  ,  RSI 
PARABOLIC   SAR  ,  MOMENTUM  ,  ADX   ًمورد  معموال  

  .میگیرند  قرار ها تحلیل گر  استفادة
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  در اختیار مشتریان خـود قـرار میدهنـد    هاي بازار ارز گزارهائی که کاردر نرم افزار
ولـی آیـتم هـاي جدیـد و       گنجانـده شـده   همۀ ابزار مورد نیاز تحلیـل تکنیکـال  

  .میتوان به آن ضمیمه نمود   نیز  شخصی را  یا  تخصصی تر
پل ارتباطی میان  ناچار بایستی از  س از تجزیه و تحلیل بنیادینپها تمامی بازرگان

 META QUOTES ساخته شده توسط شرکتکه نرم افزارهاي مالی بازار ایشان و
  .عبور نمایند   تریدر یا پلتفرم معامالتی میباشدبه نام متا
ابـزار    و اسـتفاده از  این نرم افـزار    با نصب ها آنالیز تکنیکی خود را نیز معامله گر

  .میشوند  فنّی درون آن انجام داده و سپس وارد معامالت
پیچیدگی خاصی نداشته و کار با آن تنها بـه مـدتی تمـرین نیـاز     نرم افزار مذکور 

همـین سیسـتم     هاگزاریا کار BROKERSاز این رو اکثر قریب به اتّفاق   .دارد 
  .برگزیده اند   براي شرکت خود و مشتریانشان را 
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  جزئیات پلتفرم معامالتی
  

نواري در قسمت پـائین چـارت قـرار داشـته و در گوشـۀ سـمت چـپ آن عبـارت          
TERMINAL خود داراي چند بخش است  به صورت عمودي نوشته شده که.  

TRADE           این بخـش خریـد و فـروش هـاي بـاز و در حـال انجـام یـا معـامالت
  .سفارشی در حال حاضر را  نشان میدهد 

ACCOUNT HISTORY    ینـه میتـوان تاریخچـۀ    با کلیـک بـر روي ایـن گز
  .معامالت بسته شده را مشاهده نمود 

MAIL BOX گزار بـراي مشـتریان   ام و یا نامه هائی که از سـوي کـار  محلّ پیغ
  .ارسال میشود 

JOURNAL هائی مانند عملکردLOGIN    شدن و یـاUPDATE  م را پلتفـر
  .نمایش میدهد   انجام آن با ذکر ساعت و تاریخ

MARKET WATCH   پنجره میتوان کلّ بازار و قیمت هـا را ارزیـابی   در این
ترین و پائین تـرین  باال HIGH / LOW با کلیک راست و انتخاب گزینۀ  نمود و

هرکدام از  SPREADآگاهی از میزان   .قیمت تک تک آیتم ها مشخّص میشود 
  . نیز میسر است  هاارز یا کاال
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NAVIGATOR    قسمت هـائی ماننـدACCOUNTS     شـامل حسـاب هـاي

DEMO  وREAL هائی کـه بـه   خود پلتفـرم و انـدیکاتور   هاياندیکاتور قسمت
  .در این پنجره قرار دارد  . . . چارت ضمیمه شده و 
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PERIODICITY       با استفاده از گزینه هاي ایـن نـوار میتـوان رونـد بـازار را در
  .نمود  از یک دقیقه تا ماهیانه مشاهده  ها TIMEهمۀ 

  
  

CHART   ت گزینه هائی که در این نوار گنجانده شده شامل انواع نمودار و قابلیـ
و  TEMPLATE ، ، بـــازه هـــاي زمـــانی کـــوچکتر یـــا بزرگتـــر کـــردن آن

INDICATOR   میباشد.  

  
 

LINE STUDIES ت هائی چـون نشـانک گـذاري در هـر      این نوارداراي قابلی
یـا   رسـم خطـوط عمـودي و     ، نصب کانال ،  نصب فیبو ناچی ،  قسمتی از نمودار
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براي اندازه گیري میزان پیپ در هـر   CROSSHAIRخطّ روند و گزینۀ  ،  افقی
  .قسمت از نمودار است 

  
  

STANDARD   این نوار دسترسی سریع و آسان گزینه هايNEW CHART 

 PROFILES – TERMINAL MARKET WATCH – NAVIGATOR –
STRATEGY TESTER – EXPERT ADVISORS – NEW ORDER   را

  .ممکن میسازد 

  
  

  نمودار  از  عکس گرفتن  نحوة

  
 SAVE AS PICTUREبا کلیک راست روي صفحۀ نمودار و انتخـاب گزینـۀ   

  :پنجرة زیر ظاهر میشود  
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صـفحۀ  با گزینـۀ دوم از  . با انتخاب گزینۀ اول میتوان از تمام صفحه عکس گرفت 

  .اندازه و سایز دلخواه عکس میگیرد  به سومین گزینه. ها عکس میگیرد نمودار
  

  کلید هاي میان بر
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  .و یا حذف میشود  باز   NAVIGATORپنجرة 

                      

  
  .فرا خوانده میشود   MARKET WATCHپنجرة 
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  .و یا حذف میشود  باز   TERMINALپنجرة 

  

  
  .یا زمان است   مثل نوع جفت ارز نشانگر مشخّصات صفحۀ نمودار
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باز میکند که در آنجا میتوان اطّالعات حساب مثل رمز آنرا   را OPTIONپنجرة 

  .تغییر داد 
  

  
  .روي نمودار رسم کرده و تقسیم بندي زمانی انجام میدهد  خطوط زمانی را 
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را باز میکند که در آنجا میتوان رنگ  PROPERTIESیا دکمه پنجرة  این کلید

  .کلّیۀ قسمت هاي نمودار را تغییر داد 
  

  
  



۶١ 

 

مخصوص ورود به بازار و انجام معامالت آنی یا در حال انتظار و  ORDERپنجرة 
  .باز میکند   تعیین حد سود و ضرر را

  

        

   
یـا کامـل    FULL SCREENحواشی را از صفحۀ نمودار حذف و آنرا به صورت 

  .نمایش میدهد 
  

  
  .نمودار را به صورت مقطعی و به آرامی حرکت میدهد 
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  مدیریت سرمایه و ریسک در بازار ارز
  

توجه به جذّابیت هاي موجود در بـازار پـول و سـرمایه و در رأس آنهـا  بـازار ارز      با
  اشخاص بیشماري ؛  شوندگی سریع آننقد به خاطر  و بزرگترین بازار مالی جهان 

فانه بـا   به سرعت  و بسیار شتابزده  به محض آگاهی از وجود چنین بازاري و متأسـ 
اقدام به افتتاح حساب واقعی نمـوده و بنـا     مبالغ هنگفتی خارج از توان مالی خود

. خالی و خود را خارج از بازار مـی بیننـد    به دالیل عدیده در اسرع وقت حساب را
بـر جـا    ، خسـارات روحـی و روانـی زیـادي را نیـز       این فرآیند عالوه بر زیان مالی

ل و         میگذارد که نَه براي خـود شـخص و نَـه اطرافیـان و متعلّقـین وي قابـل تحمـ
با تجربـه   و   حرفه اي آگاه هايمعامله گرچه این بازار براي اگر . اغماض نمیباشد 

سود آور است اما چون تعداد ایـن افـراد موفّـق بـه اصـطالح      ) دود چراغ خورده ( 
پـس   ؛  کمتر فرصت انتقال تجارب و یا گرایش به آن را دارند انگشت شمار بوده و

صـد البتـه    . بـود   بیشتر خواهدبسیار  معادله  تعداد نفرات مالباختۀ این ترکیب یا
هائی که حاصل آموخته هایشان را  بدون چشمداشت و بـی   TRADERهستند 

. ..، مـذهبی و   تقدیم نموده که سواي مسائل ملّیتی شانهمنوعان دیگر ریا به همۀ
فوق که  ولی بخش منفی معادلۀ  فرمان میبرند  را همان فرمودة زکات العلم نشره

اصـالً و ابـداً     ؛ شرکت کنندگان در بازار را شـامل میشـود  %  95انه بیش از متأسف
متضرّرین همگی بیسواد و عـامی نبـوده    این خیل عظیم  .گوششان بدهکار نیست 

و   هسـتند . . . و اکثراً داراي مدارك تحصیلی مهمی چـون مهندسـی و دکتـري و    
ان ند که خودشترجیح میده اما ایشان کلیۀ آموزشهاي الزمه را هم  فرا گرفته اند 

 مفید و ارزشمند حرفـه ایهـاي   تجارب حاصل  و  یندبیازما بالشّخصه همه چیز را 
  .بازار را  به کار نگرفته و استفاده نمی نمایند 
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ین ضریب ایمنی و امنیتی بـراي  یکی از وسائط نقلیه که داراي کمترین و پائین تر
سـوار بـر    حال چنانچه یـک یـا دو نفـر      .موتورسیکلت است ؛  نشینان میباشدسر

کیلومتر در ساعت به تقاطعی داراي  70سیکلت با سرعت باال مثال یکدستگاه موتور
  وجـود دارد کـه   احتمال چند درصد   ؛ وارد شوند  دو یا سه زمانۀ راهنمائی  چراغ

  از این مهلکه بگریزند ؟  به سالمت
زه واردکالسهاي شنا شده همۀ آموزشها را فرا گرفتـه و  مثالی دیگر براي کسیکه تا

، اکنون با قایق یا وسیلۀ دیگـري   است با موفّقیت کامل از پس آزمونها هم بر آمده
لؤ و مرواریـد و نـه حتّـی    لؤبه وسط دریائی متالطم رفته و به نیت غواصی و شکار 

رنوشتی در انتظار واضح است که چه سپر ؛  به درون آب شیرجه میزند  کردن شنا
  .اوست 

بی شباهت به مثـال هـاي فـوق    ) حتّی غیر مبتدي ها ( ها رفتار بیشتر معامله گر
متضـرّرین  %  95به   عبارت گروه منفی بنا بر این منبعد به لحاظ اختصار . نیست 

  .بازار اطالق میشود 
 تعبیري کـه    خالصه ترین و  مهم ترین ،  رسا ترین  ، کامل ترین  به نظر میرسد

  .بازي احتماالت است   عبارت بازار ارز شده   از
در ایـن صـورت بـازي      .مـی سـنجند    50بـه    50معموالً احتمـال را بـا مقیـاس    

. براي گروه منفـی در پـی دارد    احتماالت اثر بسیار شدید روحی و روانی مخصوصاً
رونـد قیمـت در    .  گروه منفی بر این باورند یا به عبارتی خیال میکنند که میدانند

هر کجا و هرسمتی که ایشان میخواهند  . توي مشت آنهاست  . آنهاست  دستهاي
به این نحو که جهت اصلی روند   .بایستی دنباله رو روند بود   خیر. حرکت میکند 

  .به هر وسیله تشخیص داده  سپس در جهت روند حرکت کرد   حال را 
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اینکـه    سـت آن بـراي گـروه منفـی بسـیار دشوار     یکی از واقعیت هائی که پذیرش
بـه   حتّی قابل اعتماد ترین روشها نیز   .خارجی ندارد  استراتژي کامل هرگز وجود
اصـوالً هـیچ روش یـا      .گاهی منجر به ضـرر میشـوند     دلیل تغییرات شرایط بازار

اینست که   صدتنها راه براي کسب سود صددر . نیست   سود ده%  100 راهکاري
لطـایف الحیلـی اعـم از رمـل و      از ما بهتران پیدا شده یا به هر  رتباط تنگاتنگی باا

خالصه به یک ترفندي از زمان حال و حاضر جلـوتر بـوده     اسطرالب و مانند اینها
  ! هاي یکساعت بعد را روي نمودار مشاهده کنند CANDLEمثالً  

حاصـل دانـش و    DEMOموافق نظر اسـتادان فـن ابتـدا بایـد در یـک حسـاب       
، اطّالعات فنّی تکنیکـال و   آموزشی تب، کُ ، کالسها سایت ها ، هاي خوددستاورد

یک استراتژي معـامالتی ثابـت کـه توانـائی      آنگاه که  به کار گرفته  فاندامنتال را 
در همـۀ    داشـته و  حرکات اصالحی و حرکات برگشـتی را   ، تشخیص روند جدید

 نمـوده و اطمینـان   ءچند ماه اجـرا  یافته و آنرا  را ستآور اسود % 70باالي ها بازار
االّ و البد پیش از ورود به بازار و   .؛ روي به حساب واقعی آورد  دنمونسبی حاصل 

ه و چشـمگیر     HISTORYریسک واقعی حتماً باید یک  بسیار بسیار قابل توجـ
  .به بازار اصلی هست  ورود   گواهینامه و مجوز  تنها این  .ساخت 

TRADER  ات روند نا فرمانیـا    پیش و قبل از انجام معامالت ها بنا به مقتضی
پیپ ضرر براي خود تعیـین   X مقدار  SELL یا BUYهمان کلیک روي گزینۀ 

پیـپ   Yبه عبارت دیگر همانطور که احتمال  . مقدار ریسک میکنند  X  .میکنند 
. خود رقم زده انـد   با دست  مپیپ ضرر را ه Xاحتمال و انتظار  ، را داده اند سود

، پس از تشخیص روند وخطوط مهم و به دسـت   آنان نخست تحلیل و آنالیز نموده
تـا   هـا   TRADER  .فرمان نهائی را صـادر میکننـد    آوردن نقاط ورود و خروج 

  .را کاهش داده و تن به هیچیک نمیدهند  بتوانند ریسک هاي معامالتی
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برق هم نمیتواند خللی در کارشـان وارد نمایـد چـرا    ، تلفن و  نتحتّی قطعی اینتر
  .داده اند  همۀ مراحل را حساب شده انجام از ابتدا   که

که ضرر ناشی از تشخیص و تفسـیر  یک تعریف براي ضرر و سود میتواند این باشد 
تشخیص و تفسیر درسـت و صـحیح او    و سود ناشی و منتج از درست معامله گر نا

بنا به این احتمال که حرکت روند در جهت تشخیص معاملـه   از روند قیمت بوده و
حال ضرر یا ریسک قابـل   علی اي . ؛ ضرر یا سود حاصل میشود  نباشد یا باشد گر

  .پیش بینی و کنترل است 
استفاده ننموده و یا با ادامۀ حرکت روند در  STOP LOSS از  اما گروه منفی یا

میکنند چرا که جاي آنرا نمیدانند  را بزرگتر و بزرگتر SLجهت خالف انتظار آنان 
بـه    امیـد واهـی    و اصالً روند را نشناخته و شانسی معامله میکننـد و موقـع ضـرر   

  .دارند  برگشت روند
محدود و یا مهار نمودن ریسک هاي معامالتی اعم از  تنها راه موفّقیت در بازار ارز 

غیر سیسـتماتیک و   بینی هستند و نیز  پیش سیستماتیک و منظّم که نسبتاً قابل
  .نا منظّم هست 

  

  "خواهد لغزید   ؛ هر کس از جاي پاي خویش بیخبر است "
  

بـه راحتـی و سـادگی      د کـه هسـتن داراي حس انتقام از بازار هم  غالباًگروه منفی 
  .اکثر میرساند حد به  ها راضرر

 400بـه   1هاي  LEVERAGEشاید یکی از دالیل تحریک این احساس همان 
تلقّی نمود چونکـه لـوریج    امتیاز منفی  باشد که میتوان آنرا یا بیشتر  500به  1و 

هاي سنگین را اعطاء میکند  LOTبا   امکان ورود به بازار  به معامله گر هاي باال 
.  
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حرکت مخـالف  %  SL  +1  -الت باال +  500یا 400لوریج   :در یک معادلۀ ساده 
معامله گري از گروه منفـی همـواره بـا     ه هنگامیک  CALL MARGIN =بازار 

TP = 1O P  وSL = 100 P    یکـی از   کـافی اسـت کـه     ، وارد بـازار گـردد
 . همۀ سود هـاي احتمـالی پیشـین بـه بـاد رود        با ضرر بسته شود تا  معامالت او

ت قیمت بـه  مین اصابسو ایشان را بدهکار نموده و با  SLدومین برخورد قیمت به 
هاي منطقی که ضرر خاطر نشان میسازد . ورشکسته میشود   پیپیحد ضررِ یکصد

معـامالت در بـازار   نتایج و مدیریت سرمایۀ معقول بخشی از  یعنی با ریسک معین
محکـوم    ؛ هاي بعدي جبران شوداما ضررهاي پیاپی به امید اینکه با سود ارز بوده

  .به شکست است 
معامالت باعث افت سرمایه میشـود چـون هنگامیکـه کسـی بـا موجـودي       اینگونه 

%   20مبادرت به معامله اي نموده ولی حساب ده هزار دالري با یک الت استاندارد
وارد  0.8سـایز  بـا    ناچـار   در معاملـۀ بعـدي    ؛ از سرمایۀ خود را از دست بدهـد 

جبـران شـده و عمـالً     تنها ضرر پیشین  سود از بازار%  20حتّی با کسب  میشود و
  .سود خالص به دست نیاورده است 

 تعیین حد ضرر میبایست جزو عادت معاملـه گـر شـده و عـادات پسـندیدة دیگـر      
گرفتن پیـپ هـاي کمتـر میباشـد و      صبوري و قناعت به تعداد کم معامله و حتّی

موجـب   بایستی فراموش شود که اینها همـه    حرص و طمع هنگام حضور در بازار
در بازار است تا این ماندگاري به نوبۀ خود تکامل آموزش و تجربه را به  دائمحضور 

کـه سـود هـاي      گیـرد  هائی قـرار  TRADERارمغان آورد و رفته رفته در زمرة 
  .کالن از بازار میگیرند 

ا    تمرین و ممارست موجب خرد میگردد و خرد ترکیبی از دانش و تجربه اسـت امـ
  .است  نبوده و عملیتمرین و ممارست درس دادنی 
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  مهمات بازار ارز
  

ده گردیـده کـه    ه دست آوردن یک روش معـامالتی سـود  اوقات گرانبهائی صرف ب
به ضـرس قـاطع     .چند آیتم مهم دارد  دهی آن بستگی کامل به لحاظ نمودنسود

عرض میشود اساتید فن بر این اصول مهم که بدون فایـل اجرائـی اسـتراتژي هـم     
 .مهـر تأئیـد خواهنـد زد     ؛  یک معامله گر در بـازار ارز هسـت  نیازهاي  پاسخگوي

INDICATOR , TEMPLATE , EXPERT  هــــاي ســــاخته شــــده 
ارائـه    طالب واقعی که  قدر زر  میشناسند ؛ و  خواهان  تنها  به  اختصاصی بوده و

  .میگردد 
شـان را  بایستی اسباب تمرکز  .نیاز به تمرکز کامل دارند   معامله گرها در بازار ارز

باعث میشود تحـت تـأثیر    معامله گرها تمرکز قواي ذهنی و روحی . فراهم نمایند 
 یـا سـود   سـواري   او از  و  سوار آن شـده  ً طالحااص  روند ناشنوده پند قرار نگرفته

  .بگیرند 

  ترفند نگاه
  

نمودار نگاه کـرد   الزم است پیش از شروع به کار و آنالیز بازار حداقل نیم ساعت به
استراتژي معامالتی  معامله گر ابتدا . نمود  یعنی روند قیمت را فقط با نگاه تعقیب

  نصب و رسم  CHARTها یا خطوط و یا هر برنامۀ دیگر خود را روي یا اندیکاتور
ایـن ترفنـد     .مورد استفاده ترفند نگاه را به کـار میبـرد    TIMEکرده و آنگاه در 
  .نیست ) درس دادنی و خواندنی ( وختنی تمرینی بوده و آم
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R – S 
  

بـراي   آنالیز یا تحلیـل رونـد قیمـت     ، مبناي تمامی محاسبات  و اساس  و شالوده
فرضـی و نـامرئی بـه نامهـاي      چیزي به جـز دو تـا خـطّ    انجام معامله در بازار ارز 

SUPPORT  وRESISTANCE   یا همان حمایت و مقاومت مشهور نیسـت .
قیمـت در هـر     .کاالئی یا نزولی و یا صعودي اسـت   و  هر ارز مسیر حرکت قیمت

 بـا چشـم     تشـخیص خطـوط   . قرار دارد   Rو  Sوسط دو خطّ  لحظه اي از بازار 
  .ست ا امکان پذیر  یعنی بدون ابزار هم  غیر مسلّح

دست که قیمت در گذشته یک یـا چنـد بـار آنـرا     میتوان نقطۀ فوقانی و هم پائین 
ایـن دو    .خطّ افقی مشخّص نمـود   2بارسم   لمس نموده ولی از آن عبور نکرده را

خط همان خطوط حمایت و مقاومت هستند که میزان قوت و قدرت هر یک کامالً 
  .بستگی دارد  بدانها   دفعات برخورد قیمت به تعداد

ه   SL و بالتّبع آن  Rو  Sگروه منفی از آنجا که جاي خطوط  را ندانسته و یا توجـ
خسـارت و   ، تمـام و کُـلّ   همـه   .از استفادة این موهبـت بـی بهـره انـد      ،  ندارند
یشان از همینجا ناشی میشود که پیش از شناختن این خطوط و بطور کـامالً  زیانها

؛ مطلقـاً   چه سودي هم از بازار کسـب نماینـد  کرده و بنا بر این چنان اتّفاقی معامله
بـه هـر طریـق و     زمانیکه محلّ خطـوط حمایـت و مقاومـت را    تا  .شانسی هست 

 براساس آن نقاط ورود روشی اعم از دستی و مانوئل یا خودکار و اتوماتیک نیافته و
بوده و بایستی یا همۀ وقـت  %  95در جرگۀ   ؛ تعیین نکنند معامالت را خروج از و

 RESISTANCE و SUPPORTو انرژي را روي شناخت و تشخیص خطوط 
  .وداع نمایند   این بازار  با یا  و   متمرکز نموده
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STOP LOSS 
  

، مدتی درکلّیۀ تست ها و تمـامی   معامله گر پیش از شروع به کار در بازار چنانچه
POSITION   هاي تمرینی از تعیـینTAKE PROFIT     صـرف نظـر و فقـط

STOP LOSS ؛ تأثیراتی بر جاي میگذارد که از آن جملـه اثـر    را استفاده نماید
را از  SLو روانی است که خوف و واهمه از اصـابت قیمـت بـه     بسیار مثبت روحی

ضـرر را مـی یابـد و     حـد  یا دقیق تـر   در ثانی محلّ مناسب و دقیق  .بین میبرد 
نـامفهوم یـا حتّـی     TRADEانجام   ت شده و بدون آندست آخر اینکه جزو عادا

بسیاري علیرغم داشتن اطّالعات کامل فاندامنتال و تحلیل قـوي  . ناممکن میگردد 
ـ        تکنیکال و استراتژي کارآمد ار اما ریسـک هـاي خـود را محـدود ننمـوده و زیـر ب

 ضـرر  حـد  هاي احتمالی حساب شـده نمیرونـد و بـه دلیـل عـدم اسـتفاده از      ضرر
  .ت خورده و سرمایه هاي خود را از دست میدهند که واقعاً جاي تأسف دارد شکس

  

E U R / G B P  
  

  این تفاوت  با ،  هست  EUR / USD  در راستاي موالًمع نوسانات این جفت ارز
  یک حواس روي اگر . بیشتري است  داراي هیجانات نامطلوب EUR / USD که

  مرور و به گرفته و خو آن آشنا شده تاپس از مدتی با عاد  جفت ارز متمرکز شود
به خوبی حدس زده و پیش بینی  مسیر حرکت قیمت را   حتّی میتوان بدون ابزار

  .نمود 
بـراي معاملـه گـر تفـاوتی       .هسـت   PIPکسـب    ورود به بـازار ارز   تنها هدف از

  .به دست آورد   از چه آیتمی  نمیکند که این سود را
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بنـا بـر ایـن      ؛ به ندرت اتّفاق می افتـد  EUR / GBPنوسانات شدید در حرکت 
ه بـاال   ضریب اطمینان آن و  تر از بقیـ  SPREAD   هـا بروکر نـزد تمـامی   آنهـم  

  .است  عادالنه   و منصفانه   بوده  که  بسیار  PIP 2حداکثر  تا  
  

SWING 
  

شـمع   ؛  ساعتهاي پایانی بـازار ، سال جدید میالدي و نیز  در ساعات آغازین هفته
سایه هاي بلند و بدون بدنـه ظـاهر    هاي نمودار با بدنه هاي کوتاه و بسیار کوتاه یا

  .میگردند 
هنگامیکه قیمت مدتی حول یک محور یا در یک محدودة خاص نوسـان داشـته و   

ال امتداد باشند به نحوي که بتوان کان باالترین قلّه ها و پائین ترین کف ها در یک
 شـاید  . مینامنـد   SWINGآنـرا بـازار     ؛ قیمتی را با دوخطّ افقی ترسـیم نمـود  

  .باشد   زدن جا در از اینگونه بازارها   بهترین تعبیر
و درجازدن قیمـت همیشـه نشـانگر ادامـۀ رونـد       SWINGمعموالً تشکیل کانال 

 کم تحرّکـی قیمـت حـادث شـود     که در روند صعودي وضعیت اگر . پیشین است 
همان روند صـعودي   بایستی انتظار داشت که قیمت پس از خروج از این وضعیت 

  .دهد که براي روند نزولی هم همین حالت متصور است  قبلی را ادامه
در  SWINGوضـعیت    ؛ به غیر از مواقع گشایش یا پیش از تعطیل شـدن بـازار  

رونـدهاي صـعودي و    در  ایـن  بنـابر   .سقف و کف یا در میانۀ روند اتّفاق می افتد 
ا حالـت          نزولی هنگامیکه عالئم تشـکیل سـقف و کـف قیمتـی ظـاهر گردیـده امـ

قعرهـا بـود کـه در ایـن      بایستی منتظر اصالح قلّـه و   ؛ آمد درجازدن قیمت پیش
  .میباشد  پیپ 30هنگام فاصلۀ سطح باالئی کانال قیمتی تا پائین آن تقریباً معادل
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بـه محـض     بـه عنـوان مثـال    . این وضعیت بازار متعدد اسـت   موارد سودگیري از
اقـدام بـه معـامالت      قیمتی میتوان در سطوح باالئی کانال SWINGرؤیت بازار 

SELL مبادرت به   و در سطوح پائینیBUY   بـا    حدود سود و ضرر هم . نمود
یـن  ا موقّت پیشین تعـین میگـردد و مواقـع اسـتفاده از     توجه به کف و سقف هاي

  .بود  خواهد M15 , M5 , M1در تایم هاي پائین و کوچکتر یعنی  ویژگی بازار 
  

  روال سرمایه گذاري در بازار ارز
  

با مطالعۀ کتب و جـزوات  ابتدا باید دورة آموزشی مقدماتی و پیشرفته را گذرانده و 
  در مرحلـۀ بعـد    .فرا گرفـت   گري را  دانش تئوري تحلیل ؛  هاي موفّقمعامله گر

استراتژي سود ده نیاز هست کـه بـا انجـام تسـت هـاي        به یک روش معامالتی یا
ط خـود     آئی آن به اثبات میرسد و ترجیحـاً  مدت کار طوالنی و بلند بایسـتی توسـ

  بـه ازاء هـر   بـازار ارز   الزمست که در اصوالً   .ابداع شده باشد  معامله گر کشف یا
TRADER       یک روش معامالتی وجود داشته باشد کـه ایـن مهـم بیـانگر صـرف

  .در این حرفه است   موفّقیت وقت و انرژي براي رسیدن به
اقـدام بـه    ؛  پس از کسب اطمینان از میزان سود دهـی مطلـوب و مثبـت راهکـار    

دالري نموده که چون بـا مقیـاس    ده ) مینی  میکرو ( افتتاح یک حساب کوچک 
CENT هست  1000پس موجودي حساب برابر عدد  ؛  اده میشودنمایش د.  

اکثر روي حـد  را  VOLUMEمیـزان   ORDERدر این صورت باید در پنجـرة  
 یانرسیده   2000حساب به عدد  تنظیم و این گزینه را تا زمانیکه موجودي 0.10

 ارقـام  . به هیچ وجـه افـزایش نـداد      حد اقل براي مدت یکماه ثابت نگاه داشته و
هم چیزي نیست که  TAKE PROFIT و  STOP LOSS گزینه هاي بعدي
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انتخاب   SL = 50 p و TP = 75 pیا مثالً  1به  3نسبت   به صورت درصدي یا
  .اساس خطوط حمایت و مقاومت تعیین میگرددبر  شود بلکه در ارتباط مستقیم و

  

در   سرمایه گذاريدر ابتداي  هامعامله گریک روش معامالتی براي مبتدئین از 
  بازار ارز

  

بـه    از جهت گریز از تأثیرات منفی روحی و روانی ناشی از ورود زیان و خسـارت و 
انجـام معـامالت کوتـاه مـدت       ؛ رفتن میزان اعتماد به نفس معامله گـر باال  خاطر
ولی میزان ضـرر    شده سود کمتري عاید از این رهگذر   اگر چه  .ه میگردد توصی

معامله گر به تدریج و  بـا گـذر    . احتمالی نیز به همان نسبت کاهش خواهد یافت 
رفتـار بـازار را     ؛ واقعی آشنا شده و حین انجام معامالت خُـرد  زمان با محیط بازار

کسـب سـود    شناخته و به آن خو میگیرد که این روال باعث مانـدگاري در بـازار و  
  .هاي دائمی است 

در   POSITIONباز و بسته نمودن یـک    هاي کوتاه مدت TRADEمله از ج
پیـپ سـود اسـت و آنـرا      10ده  بـا کمتـر از     دقیقه و یـا  10ده  )  زیرِ(   کمتر از

SCALP        ا نیازمنـد تصـمیم گیـري سـریع و عکـس مینامند که روشی آسان امـ
تمرکـز    و بـه ذهـن بـاز      واقعـاً   این کار  .ست زاربا العمل سریع در شرایط خاص

تأمین  بار ذهنی و فکري کم شده و موفّقیت  با عملکرد صحیح  کامل نیاز دارد که
  .میگردد   )نَه تضمین ( 

موفّقیت هر چه بیشتر در این روش با فراهم نمودن سه فاکتور اصلیِ سرعت باالي 
اسـت   میسر SERVERسرعت باالي  نت وباالي اینتر ، سرعت سیستم کامپیوتر

 نـت  اینتر  و و موافق ایـن روش    مناسب  BROKERبا انتخاب   معامله گر  که
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  TINY TRADESمیتواند اقـدام بـه     ؛ ارتقاء سخت افزار سیستم سرعت ومطمئن وپر

  .نماید 
به معناي از دست دادن پیپ و  از دست دادن کسري از ثانیه  SCALPERبراي 

بطوریکه هنگام انجام معامالت حتّی مجـال   این مساوي با از دست دادن سود است
 بنـا بـر ایـن بـراي افـزایش سـرعت پلتفـرم پنجـرة         . آشامیدن آب را هـم نـدارد   
MARKET WATCH  را باز نموده روي صفحۀ باز شده کلیک راست و گزینۀ

HIDE ALL معاملـه بـاقی بمانـد و همچنـین      انتخاب شود تا فقط نام ارز مورد
در   .فعالیت آن متوقّف شـود    ک کرده تاکلی EXPERT ADVISORSروي 

تیـک    شـده بـاز   در صفحۀ   و  انتخاب OPTIONنیز گزینۀ  TOOLSقسمت 
بیشـتر   شرافبراي ا  هم را برداشته و  ENABLE NEWSآخرین گزینه یعنی 

  CHARTS , LINE STUDIESاجزاء چارت میتوان همـۀ پنجـره هـاي   بر 
PERIODICITY , STANDARD ک راست و برداشتن تیک هـر  کلی با  را

  صـفحه را   ؛ با کشیدن هر کـدام کـه الزم باشـد بـه قسـمت بـاال        بسته و یا یک 
  UNINSTALتریدر دیگري نصـب شـده    تاً اگر نرم افزار متاینها بزرگتر نموده و

   جفت ارز  همان  از  پنجره 3 سه  همزمان  که اینست  کار دیگر  مهم سرّ  . شود 
  WINDOWدر قسمت   پسباز کرده  س)   M15 – M5 – M1تایم هاي  ( 

اکنون همۀ زیر و بـاالي بـازار     .انتخاب گردد  TILE VERTICALLY گزینۀ
  .پیش روست 

  بسـیار   در عین حالباال ولی   میزان ریسک در آن  و خطر  پر  شیوة تجاري  این
شروع به تمرین نماید تـا    DEMO معامله گر بایستی روي حساب . ست ر سودپ

به مرور زمان  قادر به  تجربه حاصل گردد و در پی آن و  بر اثر تمرین و ممارست 
اتّخاذ تصمیم سریع و تشخیص زمـان    ، کشف رموز آنها ، فوري چارت ها خواندن
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خطـرات و افـزایش سـود     مناسب بوده و بدینگونـه شـاهد کـاهش   )  S L( خروج 
  .میباشد 

آزموده انـد   این روش را همۀ اعضاء گروه منفی بال استثناء   گفت جرأت میتوان به
 LOTسـرمایه را رعایـت نکـرده و بـا      اما دلیل شکستشان این بوده کـه مـدیریت  

  .شده اند  STOP LOSSسنگین وارد معامله اي بدون 
  

  
تنها و فقط یکهزار دالر موجـودي در حسـاب شـان      هاگرچه نیکوست که معامله 

 بـا انجـام معـامالت اصـولی      و  رعایت تمام جوانب امـر   و  0.1ریسک   با  داشته
  .بگیرند   بازار از   خالص سود پیپ   روزانه بیست و پنج

  سال کـاري بـازار ارز   2 دو باید چرتکه انداخت تا اطمینان حاصل شود که پس از 
  .از مال دنیا بی نیاز خواهند بود 

  
 

  است  صبر  ارز  بازار کیمیاي 

  

  
  

  1 3 9 0بهار   
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  فتاوي مراجع عظام تقلید و استفتائات
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 بورس بین الملل چیست ؟

 
  

  ،  سهام  شرکت هاي  معتبر  ارز  خرید و فروش بورس بین الملل   بازار جهانى 

  سات مالىمؤس  و ها  بانک که  بازارى   . است  . . .و  نفت و گاز   فلزّات گرانبها ،

  . کنند  مى  معامله را   دالر و یورو  مانند ارزهاى مختلف جهان   در آن   بزرگ

  شود انجام مى  ىدر مکان فیزیکى خاص  که  بازارهاى سهام  برعکس  این بازار 

با  بازار سهام آمریکا   کار که  معنى   این  به   نیست  متمرکز  ىدر جاى خاص  

  خرید ا ام   شود وال استریت آغاز مى  در خیابان باز شدن تاالر بورس نیویورك 

  از طریق  فقط  و همچون تاالر وال استریت ندارد   ىمکان خاص   فروش دالر و 

  . گیرد مى  جریان   اینترنت   امروزه  و ها   بانک  بین ارتباط   ۀشبک  یا  تلفن

  شروع به کار  هاى استرالیا باز شدن بانک  با  هر دوشنبه  الملل بین بورسبازار 

  به مشتریان  دادن قیمت  و  معامله ارز  به شروع  ههاى این قار بانک .  کند مى

  هاى بانک  ؛ شودیتعطیل م  این بانک  وقتى  سپس  کنندیم  نقاط دنیا ۀیدر کلّ

  این  تا دهند یادامه م این کار را  ند ه اآغاز کرد صبح را   که کشورهاى آسیایى 

  هفته  پنج روز  زمانى ۀچرخ این   .  آمریکا برسد  و  هاى اروپا  بانک  به  چرخه
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  بازار ترین  بزرگ   به عبارتى   . ادامه دارد  روز شنبه تا  ف یک ثانیه توقّّ  بدون

  بازار تجارت الکترونیکى 40 % روزانه ۀمعامل میلیارد دالر  3.2با معامالتى دنیا 

  باز  از معامله  یک لحظه هم  وکند یم دور تا دور زمین تعقیب را   نور خورشید

  . برندب ضرر   نیز  اى هعد  و  سود  اى هعد  تا  یستندمی ان
 

  بازیگران بازار

  

  مدد اینترنت  به  در حال حاضر ا ام  ها هستند بانک  این بازار بازیگران قدیمى 

  ىعاد و مردم سفته بازان   ، وارد کنندگان،   ، صادرکنندگان هاى بزرگ شرکت

  مردم دسترسى  اینترنت  که 1998از سال    . دسترسى دارند  این بازار  به  نیز

مورد  اینترنت   طریق  از خرید و فروش  ؛ تر کرد  راحت  این بازار  به ى را عاد  

  مرز کشورها  ؛ قرار گرفت  کشورها( Dealers )  نگرا استقبال فراوان معامله

   روسیه  ،  آمریکا در کشورهاى مختلف مانند  ىعاد افراد و  گذاشت پشت سر  را

   .این بازار شدند  بازیگران جدید  ى ایرانحتّ و  اوکراین ،  هند

  تجارت  که یزمان 1971که درسال  است ییک بازار بین بانک بورس بین الملل 

  بورس .   سیس شدأت ؛  تغییر کرد شناور  يقیمتها به ثابت  ياز قیمتها یجهان

  ارز  اساس بر  از پول ی صمبلغ مشخّ در آن   که  است يمجموعه ا  المللبین 
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  و  توافق شده  ص ومشخّ ينرخ برابر با  دیگر کشور به ارز رایج  یک کشور رایج 

  نرخ   طول تبادل در  . شودیم تبادل معامله گر  يتعداد  طتوس  نتاریخ معی در

  یتبادل يتقاضا اساس عرضه و بر  یبه راحت  ارز دیگر  به  نسبت  یک ارز  يبرابر

  . شود یتعیین م؛    موافق هستند  آن  با  دو طرف معامله  هر که 

  یبستگ این امر  که   رو به رشد است  دائماً  ارز یبازار جهان  در معامالت  ۀدامن

  کشورها از يبسیار  در ي ارز يت هامحدودی  وی  پیشرفت تجارت بین الملل  هب

  بیلیون دالر 1.982  به 1998در اواسط  ی معامالت جهان ۀتبادالت روزان  .  دارد

  % 10 بازار آلمان و  %  18بیش از  نیویورك  بازار  % 32بازار انگلستان  (  رسید

  نرخ  بلکه  معامالت ۀگسترش دامن نه تنها  ) دادندیتشکیل م  روزانه را معامالت

  پنج  روزانه  میزان مبادالت 1977در سال    . بسیار جالب است نیز  بازار ۀتوسع

  در سال بیلیون دالر امریکا و 600 به ده سال   از بعد ا ام  آمریکا بود بیلیون دالر

  يبرابر يهانرخ ۀمحاسب  ییعن ي معامالت احتکار   . تریلیون رسید 1به  1992

  يتعداد زیاد این محاسبات   .مجموع تبادالت وجود دارد  %  80در بیش از   که

  پیشرفت  با   .د کنیجلب م  به خود  را ردسرمایه گذاران خُ  از  اعم  گروهها  از

  ه ايبه مرحل  بازار   ؛  اخیر ۀدو ده  در  به باالترین درجات العات اطّ يآور فنّ

  پوشیده  از ابهام يبا هاله ا زمانیکه این بازار    .است یافته راه  از شناخت فراتر
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   .باشندینم  بازار تبه تشخیص وضعی قادر  دیگر صان هم متخص  یحتّ  میشود

  بازار معامالت در هرچند  برانگیخته  همگان را تحسین  بورس بین الملل سیستم

  امتیازات  بزرگترین  از  ییک  دور   نه چندان ي گذشته ا در   بورس بین الملل

  تجارت  سیستم  لطف به  حال حاضر در؛    شد یمحسوب مي  انحصار يبانکها

  در سیستم  تا  دهند یترجیح م  نیز  ها کثر بانکا  و  شده فراگیر    الکترونیک

  کارگزاران  .  بدهند معامالت دوطرفه  به  تن  تجارت کنند تا اینکه  یالکترونیک

  اختصاص  به خود   را بین الملل  بورس بازار    در  تبادالت  %  11  یالکترونیک

  بانک یبارکل  ،  دویچه بانک  ها بزرگترین بانک ۀ معامالت روزانة دایر   . اند داده

  چارتربانک استاندارد  ، چیس منهتن بانک  ، بانک یسیت  ، یونیون بانک سوئیس

   .رسیده است  دالر  بیلیونها  به

  یمال ي قدرتها  به چالش کشیدن ي برا ی به عنوان مکان  بورس بین الملل بازار 

  یگاه   . نشده است یاحطرّ  کسب درآمد آسان يبرا اشخاص   یو روان یروح  و

  تمد  يبرا  این کار ی ول  شوند یوارد م ی چنین هدف  با اشخاص  یبعض  اوقات

  "یزیرک" بورس بین الملل  سودآور از و مفید ةکلید استفاد  . خواهد بود یکوتاه

  به اینکه  هتوج بدون بازار بورس بین الملل  ت درقیموفّ رموز دیگر از ییک  . است

  دانندیم  همه   . باشدیم  آن در استقامت  و پشتکار  ؛   به نظر برسد  يچقدر قو
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  سهام اگر  . است یمال يبازارها يت هااز خصوصی ییک ی ناگهان يسقوط ها  که

  دالر اگر   اام   . روبرو شده است  با شکست  ییعن  روبرو شود  کاهش قیمت  با

  در اواسط  مثال يبرا  . شده است يقو  يمقابل دیگر یک ارز ییعن ضعیف شود

  روزها در همان  . تر شدي قو از دالر   یک چهارمة به انداز  ین ژاپن1998سال 

  بین  از هرگز   بازار  حالدر هر   . فت کرددرصد اُ دوازدهدر حدود   دالر آمریکا

  که بازارها  به این ترتیب است   . ادامه داد  خود را يروال عاد  و تجارت  نرفت

  تجارت  توانند یم  همواره  و پایدار هستند  همواره   به ارز  وابسته يتجارتها و

  . داشته باشند  خود را

  تبادل  يبرا  یبه زمان خاص  که  ساعته است  24  بازار  یک  بورس بین الملل

  مختلف يمیان بانکها  در بورس بین الملل  تجارت   . نیاز ندارد مختلف  يارزها

  پذیرند انعطاف  بسیار تبادل ارز  ينرخ ها   . شکل می گیرد  دنیا يهر کجا  در

  دارد وجود ي معامالت زیاد  امکان انجام  هر روز  بنابراین شوند یتکرار م  باًمرتّ و

  توانیمیم  ؛  داشته باشیم یمناسب و تجارت قابل قبول يتکنولوژ یاست س اگر ما 

  . نباشد ي تجارت دیگر هیچ   با  قابل مقایسه  که  مشغول شویم یتجارت  به

  خرید تجهیزات صرف  را يزیاد ۀبزرگ و مهم  هزین يبانکها  که نیست دلیل یب

  مختلف بازار بورس يبخشها در را يمعامله گران زیاد کنند ویم گرانی الکترونیک
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  بسیار اندك است  این بازار  ورود به ي هزینه ها    .گمارند یم به کار  بین الملل

  ۀهزین  ، خرید کامپیوتر،    هلیآموزش او ۀهزین توانیم  با چند هزار دالر  در واقع

  را یک حساب   افتتاح  و مناسب  یالع رسانخدمات اطّ  یک شرکت  کردن پیدا

  . تواند ایجاد شود ینم  پول  این  با   يدیگر  یواقع  تجارت  هیچ   . مین کردأت

  . مهم است یک کار  کارگزار  بهترین  انتخاب  و  خدمات مناسب از  ي برخوردار

سایر  خالف بر  .  معامله گر دارد خود   به   یبستگ   هبقی  فعيتجار  يت هاالی  

  قات موفّعملی داشتن يبرا ی اصل ۀنکت    .دارد شخص شما بهی بستگ  چیز همه

  مستمر  تمرکز  یتوانای  ی ؛اصل ۀنکت  بلکه  نیستي ورود ۀمیزان سرمای  در بازار

  باشدیم  در آن و نیز عالیق شرکت کنندگان   مکانیزم آن و درك بازار  ۀمطالع و

  بازار   . گرددیبرم يبه عملکرد و  هر فردۀ معامل  و است اصل اثبات سرمایه  این

  کالن يذخیره ها  با  يمرکز يبانکها از یحتّ  ستا تر يقو  يچیز دیگر هر  از

  بورس بازار  یقهرمان ملّ  جورج سوروس   . ست تر پایدار  و  تر يقو  همي  ارز

  يپیروز به بانک انگلستان را   اعتقاد داریم  از ما یخیل  همانطور که  بین الملل

  یتناقضات اساس  اروپا یسیستم مال در تشخیص داد که یبه درست بلکه  نرساند

  رشد پوند  از   آنها  مجموع و   ایجاد کرده  را  يمشکالت زیاد که   وجود دارد

  بانک انگلستان    .فاق افتاداتّ  بود که يچیز  دقیقاً  این  . کردخواهند يجلوگیر
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  موجب تثبیت  به بازار دالر آمریکا و تزریق آن بیلیون بیستبیش از  با اختصاص 

  .خود رسیددالر به بیلیونها سورس  کرد و این مشکل را حل  بازار  . نرخ پوند شد

  

  سئواالت  متداول

  

  ؟ چیست بورس بین الملل )    1

  بین بازاریا  بین بانکی ارز جهانی  و یک ارز خارجی  اًاختصار  بورس بین الملل

  . استفاده میشود نرخ ارزهاي شناور سیستم   از  در آن  که است   معامله گران

  بین الملل  بورس   . دارند بورس بین الملل  مورد  در   دانش کمی  اکثر مردم

  در تریلیون دالر   4الی  2تعداد تقریبی با بزرگترین بازار سرمایه گذاري جهان 

  ماه 3تا  2ورك مبادالت سهام نیوی برآورد میکنند که  بعضی افراد   . سته روز

  .  بین الملل است بورس  در یک روز کاري   معادل  که کشد طول می  تجاري

  

  ؟ بازاري است چگونه   بازار بورس بین الملل)    2

  در آن شرکت  افراد زیادي  که  بسیار بزرگی است  بازار بورس بین الملل   بازار

  تواندنمی  نیز   دولت بزرگ یک   یحتّ بلکه   یک بازیگر  نه تنها که  می کنند 
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  از تعدادي  این بر بنا  کنترل کند  بازار را ت طوالنی مد  جهت  و  مسیر  کامالً

زمین بازي  سطح باالترین و بهترین  عنوانه ب بورس بین الملل   از  صانمتخص  

  . یاد کرده اند

  

3    (؟ چیست  بازار بورس بین الملل  ت مرکزيموقعی  

  گمراه کننده ایست ۀ کلم  بازار ۀ کلم  "  بورس بین الملل  " شرح تجارت  در 

  آنجا در که ت مرکزي وجود نداردموقعی وسایل ارزي  و ابزارها براي اکثر که  چرا

  بانک بزرگ است  بین صدها تجارت بورس بین الملل  بلکه  معامالت انجام شود

  راًمکرّ  ساتسؤاین م   . دهدانجام می ادولتها ر هاي بزرگ و که معامالت کمپانی

  نرخ آخرین   .قرار میدهند   بازار گسترده تر  و  در اختیار یکدیگر را   نرخ ارزها

  معامالت   .براي آن ارز است  بازار  نرخ  آخرین  ؛  یکی از این بانکها ة اعالم شد

  نقطه صدها در  ترمینالهاي کامپیوتر طریق از تلفن و ۀبوسیل،  از طریق اینترنت 

  .  انجام می شود  از جهان

  

  ؟ انجام می شود  چه زمانی  بورس بین المللتجارت )    4

اقیانوسیهآسیا  ۀدر منطق هفته صبح دوشنبههرتوکیوست  ۀکه جلس لین جلسهاو  
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  بدون  همچنان معامالت   .  شروع میشود آمریکاست  در شنبه  1 نیمه شب  که

  در   بازار   تا  کند حرکت می  لندن و نیویورك  سمت  به   و انجام شده   وقفه

  .  بسته شود جمعه  از ظهر بعد

  

  چه ارزهایی  معامله می شوند  بورس بین الملل در   که نخستین ارزهایی )    5

  ؟ هستند

  سریع ترین  که تقریباً وجود دارد  جفت ارز مهم 4براي اکثر کارگزاران آن الین 

  :  ارائه می کنند  نقدینگی را

  دالر آمریکا /  یورو

  ژاپنین  /   ر آمریکاالد

  دالر آمریکا /  پوند انگلیس

  فرانک سوئیس /   دالر آمریکا

  

  ؟ معامله می کند چند بار  هر فردي )    6

  تواندمی یک فرد  ست که آن  به صورت انفرادي تجارت بورس بین الملل   زیبایی

  معامله خواهند خودشان میکه   ت زمانمد هر  یا  معامله کند  تیبه صورت موقّّ
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  معامالت خود براي  تهاي طوالنی مد استراتژي  از  می توانند  آنها   . می کنند

  چک کنند را باید بازار  در روز باردو یک یا  ها که در این استراتژي استفاده کنند

  براي تنها   بررسی بازار  نیاز به  که  تمتدهاي کوتاه مد از   توانند می  اینکه  یا

  .  استفاده کنند  دارد در روز  تساع چند

  

7    (CALL   MARGIN 

آن محدوده  از  تر پایین  یک معامله گر  که  سته دالر  براي تعیین شده   حد  

  را  CREDITریسک  تنها   نه   MARGIN LEVEL  کی   . برود نمیتواند

  . حفظ می کند کامل   و  جامع  به صورت بازار را   بلکه   پایین می آورد

  

8    (ASK  /  BID   -   SPREAD 

Bid  لحظه در همان  ارز خاص  یک   براي  فروشنده  که  نرخیست  باالترین  

  . ستا خریدار براي   قابل قبول   نرخ  پایین ترین Ask  و   پیشنهاد می کند

  ط معامله گرتوس نرخی که  اختالف  است یعنیSpread  بین این دو اختالف

  خرید آن براي   معامله گر  نرخی که  و  پیشنهاد می شود  فروش چیزي براي 

  .  می پردازد  وجه
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9    (؟ چقدر است  سرمایه گذاري  مقدار اقلّحد 

  یک  دالر
  

  وجود دارد ؟  احتمال ریسک  چقدر)    10

  حرفه اي  براي   . ستسود  احتمال   % 5 و   خطر ضرر  % 95  مبتدي  براي

  .ت  سود اس  احتمال   درصد  80  تا  70  و   ضرر  درصد  30  تا  20  حدود

  

  فسخ قرارداد را   می توان معامله  آیا در میان   منصرف شدن در صورت )    11

 کرد ؟

  . پس گرفت پول را   و  لغو قرارداد را   میتوان بدون هیچ مشکلی   بله

  

 ؟ وجود دارد  ضرر دهی  یا و   سود  و میزان سرمایه   میان  چه نسبتی )    12

  بسیار زیادست  در ضرر این نسبت   معامله میکنند  خود  مبتدیانی که  در میان

  میان در   . از دست میدهند  پول خود را  به سرعت  این اشخاص  بدین معنا که

  سالدر معموالً  سودکننده هستند  درصد 80تا 70که بین معامله گران حرفه اي

  . ل میشودیتبد چند برابر  به  آنها ۀ لیاو  ۀسرمای
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  ؟ معامله کنیم  ساعته 24م یمی توان آیا )    13

  و داشته   بازار  به  ساعته 24دسترسی   شما می توانید  اینترنت  از طریق  بله

  . معامله کنید

  

  ؟ نگه دارم چند روز  براي   را   باز  پوزیشن  یک می توانم  آیا )    14

   .نگاه دارید  صمشخّ نا ت زمان یک مد  براي  پوزیشن خود را  می توانید  شما

 
  ؟ چیست یک ارز ارائه شده   براي  که  نرخ پیپ )    15

  . دالر است 10واحد هاي ارزي اصلی  در  الت استاندارد  یکبراي  نرخ پیپ 

  

  ؟ کار کرد  و  این بازار آشنا شد با  می توان   به چه صورت)    16

  خود شخصی کامپیوتر  روي نصب آنو  کارگزار تریدر از سایتمتادانلود نرم افرار 

  

  توانیم می   اگر خواستیم   بدست آوردیم  سود خوبی  اینکه  از  بعد  آیا)    17

 ؟ خارج کنیم بازار   از  خود را  ۀسرمای

  مبلغ  میتوان  باز ۀمعامل  در صورت نداشتن هر شرایطی  یا   و  در هرزمان  بله
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  فقط  وجه فوق   . برداشت کرد از حساب   مقدار به هر و سود را  ۀ لیاو ۀسرمای

  به هیچ عنوان  و قابل ارسال است   در هر جاي دنیا صاحب حساب   به حساب

  . نیست  اشخاص دیگر  هاي حساب  به  قابل حواله

  

  ؟ عهده بگیرمبر  باید   شرکت  در مقابل داتی چه تعه  من)    18

  در قبال  ت شرکتعدم مسئولی ء امضا و  مطالعه  و  قرارداد ها ء و امضا  مطالعه

  .  فرم است  به صورت   که  سود و ضرر  براي مشتري 

  

  دارد ؟ ت الیاین فع در مورد   چه سابقه اي شرکت شما )    19

  سالهفت  حدود

  

  به  قرارداد فسخ   یا  اتماممعامله  ؛     انجام در   تقیعدم موفّ در صورت )    20

 ؟ چه صورت است

  .  انجام میشود  بالفاصله مشتري   تقاضاي کتبی  با

  

  کشدطول می ت زمانیچه مد  تریدر متا  نرم افزار  با  کار آموزش آشنائی)    21
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 ؟ آغاز کنیم  تی راالیفع  بتوانیم ما  تا 

  مدت  کوتاهی ؛    داشته باشید  ویندوز و   کامپیوتر  با  آشنایی که   در صورتی

  . کافی است براي آموزش 

  دریافت میکند  بانک سرمایه گذار که  خدماتی  ۀ هزین یا   میزان کارمزد)    22

  ؟ محاسبه می شود  چطور

  اختالف  به جز  گرفته نمیشود  مشتري  از  کمسیونی  یا   خدماتیۀ هزین  هیچ

   2 براي ارزهاي متداول و  گفته میشود   اسپرد  که  خرید و فروش مبلغ   بین

  براي   دالر   20معادل  که پیپ  2دو   EUR / USD براي  مثالً پیپ است 

  . میباشد  معامله  دالر هزار 100

  

 وجود دارد ؟  سرمایه گذاري  براي  تیمحدودی  آیا)    23

  .  نداردوجود  تی محدودی هیچ   خیر

  

 سرمایه گذاري کرد ؟ می توان  به صورت وکالتی  براي اشخاص   آیا)    24

  .  کند ء امضا مدارك را   میبایستی خود شخص  فقط   خیر
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 ؟ خیر یا   وجود دارد ی ت سنّمحدودی آیا )    25

  . سن داشته باشد سال  15 باالي  باید حساب  ةباز کنند

  

 ؟ کنیدکار می  یک ارز با  فقط  یا   می کنیدص خودتان  مشخّ نوع ارز را )    26

  .  وجود ندارد  نوع معامالت  آیتم ها  و  انتخاب  براي تی محدودی هیچ   خیر

  

  ؟  ق می گیردتعلّ به ما   بهره چه مقدار   وام اعتباري ء در ازا)    27

   .یافت نمی شوددر  LEVERAGEبراي    سود بانکی  هیچگونه

  

  ؟  چه امکاناتی دارد به  نیاز   معامالتانجام )    28

  و   ADSL قابل اطمینانپر سرعت و   اینترنت   خطّ؛    کامپیوتر  یک دستگاه

  تریدر متا  نرم افزار نصب 

  

  

  
  

  



٩۴ 

 

 FOREX 4 YOU    نمونۀ  کار کرد ها
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FX   OPEN 
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  پی نوشتها  و منابع 

  

  ترجمۀ  -نوشتۀ جان مورفی   -بازار سرمایه کتاب تحلیل تکنیکال در )    1
  قاسمیان لنگرودي  و فراهانی فرد        

  تألیف غالمرضا دوانی  -کتاب بورس سهام و نحوة قیمت گذاري سهام )    2
  فروشگاه آنالین کهنه  -کتاب راهنمائی تحلیل و سرمایه گذاري در بورس )    3

 http://www.webdarweb.com                                       کتاب       

  http://www.seo.ir     و اوراق بهادار                 سایت سازمان بورس)    4
  انبهادار تهر سایت مدیریت آموزش بورس اوراق)    5

                                                          http://www.irbourse.com 
  http://www.metaqoutes.net       سایت                                  )    6
  http://www.bazarbors.com                                         سایت)    7
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  تألیف  و  تدوین
  
  ھیگان   مرتضی علی
  

۵ ٠ ٩ ١ ٧   ٣ ٠ ٩   ٣ ٢ ٧  

 
ALMAS908@YAHOO.COM 

  


