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 کتاب را حفظ نمایید لطفا خواهشمند است حق نشر این

این کتاب با زحمت بسیار و هزینه فراوان تهیه، ترجمه و ارائه گردیده است. لطفا خواهشمند است تا فقط 

خریداری و دانلود  forexyar.comو فقط این کتاب را از سایت رسمی نشریه فارکس یار به آدرس 

هتر به جامعه معامله گران و عالقه مندان نمایید. تا یاری رسان این موسسه باشید در جهت خدمت رسانی ب
 به کسب دانش در حوزه بازارهای مالی.

 با تشکر از شما          
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 ؟ ستیچ فارکس

 

 فارکس چیست؟

 

 یمبادله ارز است. بازار ارز خارج یبرا یبازار جهان کیبازار ارزها (  کس،ی) فارکس، اف ا یارز خارج بازار
 .کندیم نییمختلف را تع یارزها ینسب یهاارزش

 

 مکان فارکس کجاست ؟

 

 متمرکز است. ریبازار کامال غ کیکاال، فارکس  بر خالف بازار سهام و
 ثبت شوند. ییوجود ندارد که در آن تراکنش ها یتبادل قرارداد چیوجود ندارد و ه یمکان مرکز  چیه

انجام  یبه صورت شخص ایتلفن و  لهیبه وس ،یکیبه صورت الکترون میعمال تمام معامالت فارکس مستق
 .شودیم

بازار  کی ها را در ها از همه اندازهو سازمان یجهان یاست که همه موسسات مال یاصطالح کل کیفارکس 
  .کندیم قیواحد تلف

 

 فارکس چقدر بزرگ است ؟

 

 جهان است. یبازار مال نیتر مهم یبازار ارز خارج
دالر  ونیلیتر  5.0به طور متوسط  یارز خارج یمعامالت در بازارها ،یالمللنیبراساس گزارش بانک توافقات ب

 لیدالر در آور  ونیلیتر  0.0و  ۳101 لیدالر در آور  ونیلیتر  ۰.1از  زانیم نیاست. ا بوده ۳100 لیدر روز در آور 
 .است دهیرس ۳11۲
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 ؟ شودیفارکس چه موقع باز م

 

 .روز هفته است 5 در و ساعته ۳۰ یفارکس تنها بازار مال

 نگتون،یدر ول یبا افتتاح مراکز مال (EST) یبعد از ظهر استاندارد شرق 11: 5فارکس در ساعت  یکار  هفته
،  ورکیویدر ن یبا بسته شدن مراکز مال یبعد از ظهر استاندارد شرق 11: ۰شود و در ساعت یآغاز م لندیوز ین

 .ابدی یخاتمه م کایآمر 

 

 شود؟فارکس چگونه تنظیم می

 

 .شودیکنترل نم ینهاد مرکز  چیتوسط ه یبازار ارز خارج ،یبورس و آت یبر خالف بازارها
 گریکدیبا  یاعتبار  یوجود ندارد. همه اعضا براساس توافقنامه ها یداور  اتیو ه یمحل شفاف ساز  چیه

 .کنند یمعامله م

حال، فروشندگان معروف به دالالن خرده فروش فارکس و کارگزارها به عنوان ارائه دهندگان خدمات  نیدر ع
 ینهادهافهرست کشورها و  ری، مجوز و نظارت دارند. در ز کنندیم تیکه در آن فعال ییدر کشورها یمال

 :استها آورده شدهآن یقانونگذار 

o کمسیون تجاری آتی کاال) سی.اف.تی.سی() ان.اف.آ ( و  یآت ی: انجمن ملکایمر آ 
o از  تی( و صندوق حما ی.آر.او.سی.آیکانادا ) آ یگذار هیمقررات صنعت سرما میکانادا: سازمان تنظ

 .اف (ی.پی.آیکانادا ) س گذارهیسرما
o  پی.آر.آ(مقررات  می.آ ( و اداره تنظی) اف.سیمال : اداره امورایتانیبر ( 
o ( ی.سی) آ.اس.آ ایاسترال یگذار هیاوراق بهادار و سرما ونیسی: کمایاسترال 

o :اداره نظارت مالی فدرال )(  آلمان 

o )( فرانسه: مقامات سرمایه گذاری در بازار 
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 هستند ؟ یدر فارکس چه کسان یشرکت کنندگان اصل

 

 .شودیم میبراساس اندازه تراکنش ها تقس یبه سطوح دسترس یارز خارج بازار
 یتجار  یهاو سازمان یبزرگ تجار  یها قرار دارد که متشکل از بانک یبانک نیسطح بازار ب نیدر باالتر 

سطوح و همه تا  ینیتام یهابزرگ، صندوق یتیچند مل یها تر، شرکت کوچک یهااست و پس از آن بانک
  .ن کوچکخرده فروشا نییپا

 

 ؟ است چگونه بازارها سایر از فارکس تفاوت

 

o است باز هفته روز 5 در ساعته ۳۰ که مالی بازار تنها. 

o چقدر فارکس)  .است روز در دالر تریلیون 5 از بیش متوسط طور به که جهان در بازار ترین قوی 
 ( ببینید نیز را است؟ بزرگ

o میکنند لحاظ اسپرد در را خود های کمیسیون شامل کارگزاران اغلب - پایین معامله های زینهه .
  دولتی. هزینه هیچ بدون و مبادله، هزینه بدون  سازی، شفاف هزینه هیچ بدون

o ترکم پول با تواندمی کسی هر و. کندمی حذف را ورود موانع موثر طور به باال تجاری حجم و اهرم 
 نیز را الت چیست؟ نانو میکروالت، الت، مینی الت،)  .کند فروش و خرید به شروع نیز دالر ۳5 از

 ( ببینید

o ندارد وجود فارکس در ، آتی بازارهای و بورس بازار برخالف مارجین کال گونه هیچ. 

o مانند اساسی قانون هیچ. است آسان طوالنی خرید اندازه همان به فارکس در کوتاه فروش 
 .ندارد وجود سهام معامالت

o ندارد وجود آتی بازارهای برخالف شما معامالتی پوزیشن اندازه برای محدودیتی هیچ. 

o هفته آخر جز به شود می ایجاد هاقیمت در شکاف ندرت به ساعته، ۳۰ معامالت خاطر به 

o سازدمی ممکن غیر را آن کردن دستکاری فارکس، بازار عظیم اندازه. 
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 کند؟می کار چگونه فارکس

 

 ؟ میشود معامله فارکس در ارزهایی چه

 

 واحد نام مخفف  ارز، جفت هر نام. شوندمی مبادله هم با جفتی صورت به فارکس در خارجی ارزهای همه
 است شده داده گران معامله توسط مستعار نام ، محبوب ارزهای جفت از برخی به. است آن پول

 .شوندمی نامیده ها اصلی که ارز، جفت ۲ در متمرکز است تجاری فعالیت ترینمهم
 :از عبارتند هاآن. هستند آمریکا دالر شامل ارزها جفت این همه

 یورو یک برای آمریکا دالر تعداد یا آمریکا دالر مقابل یورو 

 ( EUR/USD، فیبر یورو،: مستعار اسامی) 

 استرلینگ پوند یک برای آمریکا دالر تعداد یا آمریکا دالر مقابل در انگلیس پوند  

 ( کابل،استرلینگ پوند،: مستعار GBP/USDاسامی)

 آمریکا دالر یک برای ژاپنی ین تعداد یا ژاپن ین مقابل در آمریکا دالر 

 (نینجا ین، - دالر USD/JPYین: مستعار های نام)

 آمریکا دالر یک برای سوئیس فرانک تعداد یا و سوئیس فرانک مقابل در آمریکا دالر 

(CHF/USD فرانک – دالر سویسی،: مستعار اسامی.) 
 .است هلوتیا فرانک کنفدراسیون مخفف اف اچ سی

 آمریکا دالر یک برای کانادا دالر تعداد یا کانادا دالر برابر در آمریکا دالر  

 (کانوک لونی،: مستعار USD/CAD اسامی)

 استرالیایی دالر یک برای آمریکا دالر تعداد یا آمریکا دالر برابر در استرالیا دالر AUD/USD 
 ( اوز آزی،: مستعار اسامی) 

 زالندنو دالر یک برای آمریکا دالر تعداد یا آمریکا دالر برابر در نیوزیلند دالر  

 ( کیوی: مستعار NZD/USD نام) 

 

 منابع لحاظ از نیوزلند و استرالیا کانادا، زیرا ، شوندمی نامیده نیز کاال ارز جفت عنوان به آخر ارز جفت سه
 .هستند غنی طبیعی

 هاآن مشهورترین. نامندمی فرعی را هاآن. شوندنمی شامل را آمریکا دالر که دارند وجود ارزهایی جفت
  :از عبارتند
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 ( یوپی: مستعار نام)  یورو یک برای ژاپن ین تعداد یا ژاپن ین مقابل در یورو EUR/JPY 

 یورو یک برای استرلینگ انگلیس پوند تعداد یا انگلیس پوند مقابل در یورو 

 ( چانل یورواسترلینگ، پوند، - یورو: مستعار EUR/GBP اسامی) 

 یورو یک برای سوییس فرانک تعداد یا و سوییس فرانک مقابل در یورو 

 ( سویسی - یورو: مستعار EUR/CHF اسامی) 

 ( گوپی: مستعار نام)  پوند یک برای ژاپن ین تعداد یا ژاپن ین برابر در انگلیس پوندGBP/JPY  

 دارد ادامه فهرست این... 

  مانند نام خارجی ارزهای جفت همچنین

o مکزیکی پزو مقابل در آمریکا دالر USD/MXN  

 یا

o لهستانی زلوتی مقابل در آمریکا دالرUSDPLM   

 دارد وجود
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 ؟ بخوانید بلومبرگ در را فارکس های قیمت بخش چگونه

 

USD - JPY 106.95 ↑ 0.065 

 1.1.5+ قیمت تغییر. است یافتهافزایش ژاپنی ین ۰5..01 به آمریکا دالر یک ارزش که معناست بدان این
 .است ین

 

 اسپرد چیست؟

 

 .تقاضا و عرضه: شودمی گفته قیمت دو عنوان به فارکس در ارزها جفت دیگر، بازارهای از بسیاری همانند

 ارز جفت این فروش درخواستی قیمت ،عرضه و ؛است آن خرید به مایل فرد که است قیمتی تقاضا قیمت
 .فروشندمی را تقاضا قیمت و خرندمی را عرضه قیمت همیشه گران معامله بنابراین،. است

 ارزها جفت و بروکرها بین اسپردها اندازه. شودمی نامیده اسپرد عرضه، قیمت و تقاضا قیمت میان تفاوت
 .است متفاوت
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