
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطفا خواهشمند است حق نشر این کتاب را حفظ نمایید
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این کتاب با زحمت بسیار و هزینه فراوان تهیه، ترجمه و ارائه گردیده است. لطفا خواهشمند است تا فقط و 

خریداری و دانلود نمایید. تا  forexyar.comفقط این کتاب را از سایت رسمی نشریه فارکس یار به آدرس 

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

 با تشکر از شما          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 پذیرش آگهی در کتابهای فارکس یار

 در کتابهای منتشر شده این انتشاراتی است. بهترین و هدفمندترین نوع آگهی در فارکس یار، تبلیغات

افرادی که کتابهای فارکس یار را خریداری می کنند، تماماً معامله گران و علاقه مندان به بازار فارکس بوده که برای ارتقاء 

احتنرا  دانش معاملاتی خود ارزش قائل هستند و بابت آن هزینه پرداخت می کنند. و فارکس یار هم به اینن گوننه افنراد 

گذاشننته و یدینندترین و پننر مرانننت تننرین کتابهننای روز دنیننا را تهیننه و تریمننه و از نرینن  و  سننایت رسننمی خننود 

forexyar.com .منتشر می نماید 

اگر موسسه یا کارگزاری هستید که می خواهید خدمات خود را به یامعه معاملنه گنران معرفنی نماییند، بهتنرین یامعنه، 

صورت واقعی یا معامله گران بازار هستند و یا بزودی قصد دارند تنا بنه صنورت حرفنه ای وارد یامعه ای است که خود به 

 شغل معامله گری شوند.

 این جامعه هم اکنون خریداران کتابهای فارکس یار هستند

 لذا بهترین و هدفمندترین مکان برای آگهی های تخصصی شما کتابهای فارکس یار خواهند بود.

 مرایعه فرمایید تعرفه آگهی در فارکس یارات بیشتر به صفحه برای دریافت انلاع
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 فارکس معاملات در پول کسب .۱

 

 یم یو آت هیسرما یبازارها یبیشامل حجم ترک دارد و حجم روزانه دالر ونیلیتر  ۴از  شیروزانه ب فارکس بازار
 د؟یشما نکن چراکنند.  یپول کسب م یادیو مبالغ ز کرده در فارکس معامله  در سراسر جهان شود. هزاران نفر

 نیا دیتوانیاست. شما م ینترنتیارتباط ا کیو  وتریکامپ کی د،یالزم دار  یمعامله گر  شروعبرای که  یز یتنها چ
شروع به مقدار  یبرا. و دیبدون ترک شغل روزانه انجام ده خانه خود و در اوقات فراغت در یراحت بهکار را 

با  نیشروع به تمر  دیتوانیم ن،یاز ا بهتر ایکم و  یلغدر ابتدا با مب دیتوانیم د،یندار  ازیپول ن یادیز 
 .دینمودن هر گونه پول کن زیبه وار  ازین بدون یشیآزما حساب

انتخاب  د،یانجام ده دیکه با ییزهایچ نیاز اول یکی د،یکن شرکت در معامالت فارکس دیبخواه که یهنگام
 است. فارکس در تیموفق یعامل برا نیتر مهم اعتماد قابل کارگزار کیانتخاب  است، کارگزار کی

دارد. این بخش از کتاب در نسخه زبان اصلی در خصوص کارگزاران آمریکایی است که برای ایرانی ها کاربردی ن
لذا تصمیم گرفته شد تا در خصوص کارگزارانی که هم اکنون با ایرانی ها کار میکنند برای شما اطالعات مفصلی 

 7را از اینترنت جمع آوری کرده و در اختیار شما قرار دهیم.

هستند. از تمام کارگزاران زیادی در بازار فارکس وجود دارند، اما این دلیل بر آن نیست که همه آنها قابل اعتماد 
اینها که بگذریم مسئله ایرانی بودن ما هم شده دردسر جهانی. اما با این حال کارگزارانی هستند که در حال 

 حاضر با ایرانی ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حال کار هستند.

کارگزاری با آنها در  در ابتدا توصیه می شود که تا جایی که امکان دارد از نمایندگان یا همان آی بی ها هر
ارتباط باشید. زیرا ارتباط مستقیم با کارگزاران هرچند که مسئله ای ایجاد نمی کند اما معموال کارگزاران جواب 

 آی بی ها را بهتر می دهند.

 

 

 

                                                
عینا کپی شده است. لذا فارکس یار هیچ مسئولیتی را در خصوص صحت  فارکس حرفه ایاطالعات این بخش از سایت  7

 مطالب ذکر شده نخواهد پذیرفت.
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و توضیح مختصری هم برای هر کدام  شما آوردهدر ادامه لیست کارگزارانی که با ایرانی ها کار میکنند را برای 
 :ایم داده

 آی سی ام بروکر
 

این کارگزاری با گواهی در کشور آمریکا به ثبت رسیده و در امارات متحده عربی در حال فعالیت می باشد. دفتر 

" به فارکس حرفه ایقرار دارد و خدمات خود را از طریق نماینده خود یعنی " Dubaiاین شرکت در شهر دبی 
 رائه می دهد.مشتریان ا

نمادهای معامالتی فارکس، سهام، شاخص ها، کاالها به ارائه سرویس می پردازد. توسط این کارگزاری فارکس 
هدف این گروه، آسان سازی معامالت برای مشتریان در سراسر دنیا و خصوصا ایران می باشد و برای راحتی هر 

فارکس "ه، ارائه خدمات را از طریق نماینده فعال خود چه بیشتر معامله گران بورس بین الملل در بازار سرمای

 .در دستور کار دارد "حرفه ای
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 ایکس ام بروکر
 

یکی از بروکرهای خوش نام در بازارهای مالی و خصوصا فارکس که با ارائه خدمات گوناگون سعی در ارائه هر 

 Trading به نام شرکت XM.COM  ایکس ام بروکر . چه بیشتر خدمات به معامله گران در سراسر دنیا دارد

Point Holdings  در قبرس به ثبت رسیده و رگوالتوریهای زیادی Regulation  دارد که می توان به

 BaFin اتحادیه اروپا اشاره کرد و همچنین رگوالتوریهای MiFID انگلستان و FCA قبرس و CySEC رگوالتوری

 .را نیز در کارنامه خود دارد CNMV و

قهرمانی جهان می باشد و در  77مدال المپیک و  2برنده  USAIN BOLT اسپانسر افتخاری دونده دو معروف

زبان دنیا به  91و به  روش واریز و برداشت را ارائه می کند 11 میلیون معامله گر دارد 7کشور دنیا بیش از  731
اعته خدمات مشتریان را در دستور کار س 11روز هفته به صورت  1مشتریان خود سرویس ارائه می کند و در 

 .دارد
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 هات فارکس
حسابهای معامالتی زیادی در بروکر هات فارکس به تناسب نیاز معامله گران طراحی شده تا هر معامله گری با 

 .توجه به نوع معامالت و شرایط مورد نیاز انتخاب اصلحی داشته باشد

 Micro حساب معامالتی میکرو

پیپ می  7با اسپرد شناور و حدالق  7:111ماکزیمم لوریج  دالر آمریکا بوده و 11افتتاح حساب معامالتی حداقل 

می   Market Execution معامله هم زمان را داراست. نوع معامالت آن از 711باشد و قابلیت معامالت باز تا 

 .الت می توان بروی آن معامله کرد 1باشد و حداثر تا 

 Premium پریمیوم حساب معامالتی

 7:111ارز معتبر جهانی دالر آمریکا و یورو به همره معامالت تا سقف لوریج  1قابلیت افتتاح حساب معامالتی در 

دالر آمریکا و حداقل معامالت در  111حداقل سرمایه گذاری معادل   .معامله هم زمان 911معامله باز در  الت 11و 

 .الت می باشد 1017این حساب از 

 Zero اب معامالتی صفرحس

افتتاح حساب معامالتی در ارزهای دالر امریکا و یورو امکان پذیر است و ماکزیمم لوریج در این حساب معادل 

 .می باشد Market Execution بوده و از نوع معامالت 7:111

از از قابلیتهای خاص معامله ب 111الت در حداکثر  11الت و قابلیت معامالتی تا سقف  1017حداقل معامله معادل 

 .آن می باشد 1این حساب بوده و نکته جالب توجه آن اسپرد 

 VIP account حساب معمالتی افراد خاص

 Personal امکان پذیر است و مدیر حساب شخصی هزار دالر آمریکا 11سرمایه گذاری  افتتاح حساب با پایه

Account Manger  پ از خصوصیات خاص این حساب است و پی 1و مشاوره تک ب تک و اسپرد از حداقل
الت  11و سقف معاالتی  معامله همزمان  111الت تا سقف  107و حداقل معامالت  7:911به همراه حداکثر لوریج 

 .در آن واحد برخوردار است

 

 

 Auto account حساب معامالتی اتوماتیک
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عالقه خاص دارند این امکان  معامالتیکپی کردن سیگنال های  و یا معامالت اتوماتیک برای کسانی که به
بتوانند از این  7:111دالر آمریکا با حداکثر لوریج  111فراهم است تا از طریق افتتاح حساب با حداقل سرمایه 

 .خدمت استفاده کنند

الت معامله باز امکان پذیر است. قابلیت اتصال  11سفارش همزمان و  911الت تا سقف  1017معامالت از 

مختلف از امکانات خاص این حساب معامالتی  الهای متاتریدر و کپی سیگنالها از سیگنال دهنده هایسیگن به

 .است

 

 بروکر آلپاری

یکی از معروف ترین کارگزاریها و یکی از بروز ترین بروکرهای فارکس  بروکر آلپاری شاید به جرات بتوان گفت که

است و شرکت آلپاری در کشور  روز شهره عام و خاص ات بهدر سرایر دنیا می باشد که در نوآوری و ارائه خدم

ثبت و رگوله شده است و همچین این شرکت   Saint Vincent & Grenadinesسنت وینسنت و گرندیس

 .نیز ثبت و رگوله شده  Belizeدر کشور بلیز

به ثبت  انگلستان نیز در کشور Alpari Research & Analysis Limited شرکت تحقیق آلپاری و تحلیل

 .رسیده

را به معامله گران خود در  بازارهای مالی شروع به کار کرده و خدمات گسترده خود در 7332این شرکت از سال 

 .سراسر دنیا ارائه می کند
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 فارکس تایم

 

در قبرس ثبت و رگوله شده  Forex Time فارکس تایم با نام شرکت FXTM بروکر اف ایکس تی ام

رگوله  FSB  می باشد. همچنینی این شرکت در افریقای جنوبی نیز ثبت و توسط  CySEC ریگوالتوری ان و

 .شده

 .می باشد FCA ثبت و رگوله ForexTime UK نمایندگی آن در انگلستان نیز با نام

شامل سریع  این شرکت توانسته جوایز مختلفی را در سالهای مختلف به افتخارات خود اضافه کند که عناوین آن

 .1171در سال  بهترین بروکر آسیا ، 1179، بیشترین رشد مشتریان جدید در سال  1179در سال  تیرین رشد بروکرها

 مزایای بروکر فارکس تایم

  دقیقه 71زمان سپری شده برای افتتاح حساب تا وریفای شدن آن. 
 85%  دقیقه 1بازدهی در واریز در 
 90%  مشتریان بروکررضایت در باز مثبت خورد 
 باالترین سرعت در حسابهای Cent 
 یا تغییر قیمت به معامله گران میزان ریکوت کمترین 
 حسابهای مدیریتی قابلیت PAMM 
 وب مانی روشهای واریز و برداشت متنوع از جمله 
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 فیبوگروپ
 

بریتیش ویرجین  ثبت و تاسیس شد. این شرکت در 7332شرکت و هلدینگ بین المللی فیبوگروپ در سال 

 .همین جزیره مشغول به فعالیت است  FSC ثبت شده و رگوالتوری ایلند

همچنین برای فعالیت در حوزه اروپا بروکر فیبوگروپ در قبرس نیز به ثبت رسده و مورد تایید کمیسیون اوراق 

 .انجام داده 1111نیز می باشد و این رگولیشن را در سال  CySEC بهادار و بورسهای قبرس

فیبوگروپ فارسی به ایرانیان سراسر دنیا خدمات خود را به زبان فارسی ارائه می کند. فیبوگروپ فارسی در این 

 .بروکر مسئولیت جواب گوی به مشتریان فارسی زبان را در ایران و سایر کشورها دارد

رسی زبان در ایران و سایر کشورها فارکس حرفه ای به عنوان نمایندگی فیبوگروپ ارائه خدمات گسترده را به مشتریان فا 
 .مراجعه کنید قسمت دانلود پلتفرم های بروکرها ارائه می دهد. برای دانلود پلتفرم فیبوگروپ به

شارژ و برداشت در بروکر فیبو گروپ از طریق ارسال حوال به حساب بانکی فیبو گروپ و وب مانی می باشد. 

 .وب مانی می باشد متداول ترین روش شارژ و برداشت از طریق

 

 روبو فارکس
 

است. این بروکر  RoboForex یک کارگزاری بین المللی است که عضو گروه RoboForex بروکر روبو فارکس

 با شماره ی IFSC مجوزهای متعددی مانند شروع به فعالیت کرده و در طول فعالیت خود 1113از سال 

IFSC/60/271/TS/17   کسب کرده استرا ازسازمان های رگوالتوری. 

بهترین شرایط تجاری با استفاده از فن آوری های  همواره بر ارائه RoboForex از زمان تأسیس آن، تمرکز

ابزار  2،111نوع دارایی و بیش از  2یک بروکر بین المللی است که  RoboForex بوده است. کارگزاری نوین

 .تجاری را ارائه می دهد

بوده و توسط متخصصین معتبر صنعت مالی به  جایزه ی معتبر 71بیش از  این بروکر تا به کنون برنده ی

 .رسمیت شناخته شده است
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 مزایای بروکر روبو فارکس

 

را هم به خدمات گسترده خود به مشتریان  گزینه اپشن فارکس اخیرا روبو فارکس : باینری آپشن یا آپشن فارکس

 .اضافه کرده

ها در طول سال به صورت دوره به مشتریان داده می شود و اکثر این بونوس انواع بونوس  : پروموشن یا بونوس

 .از میزان واریزی می باشد %11تا  ها

را به مشتریان جدید ارائه می کند که این  بونوس بدون واریز روبو فارکس بونوس مجانی یا :بونوس بدون واریز

 .بونوس به معامله گران بعضی کشورها ارائه نمی شود

افرادی که از معامالت خودکار یا اکسپرت در فارکس استفاده می کنند. این بروکر به  : مجانی VPS اسوی پی 
آنها خدمات مورد نظر را ارائه می دهد. با مراجعه به وی سایت روبو فارکس می توانید اطالعات کاملی را کسب 

 .کنید
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حجم این کتاب افزوده خواهد شد در ادامه تنها نام بسیار خب این لیست را اگر بخواهیم ادامه دهیم بسیار به 
 کارگزاران را به همراه لینک سایتشون برای شما خواهیم آورد.

 

 AMarkets ای مارکتس

 

 ایرون اف ایکس

 

 
 مارکتس

 

 الیت فارکس

 
 ویندزور بروکر

 

 آی اف سی مارکتس

 
 اینستافارکس

 
 فارکس فوریو

 

 اف بی اس

 

ام اچ وای سی  
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 اوربکس

 
 نورد اف ایکس

 

 اکسنس

 
 

 

 ایکه آ دینگرفته ا میاگر هنوز تصم یحت د،یکن دیبازد یکارگزار  یهاتیسا نیو از ا دیکه برو پیشنهاد میشود
 گان،یرا یاز مطالب آموزش یادیها مقدار ز از آن کی هر رایز  . چرا؟دیشو معامالت فارکس وارد دیخواهیم
 کردن زیوار  به ازین بدون تا دهدیامکان را م نیکه به شما ا کندیم ارائه یشیآزما ی نمونه نیو بهتر  ویدیو

حساب  کی یها، برا یکارگزار  نیاز ا کیبه هر  ی. به سادگدیانجام ده گانیرا به طور را معامالت فارکس پول،
 ایآ که دیر یبگ میتصم دیتوانیو تجربه آن، شما م نیبا تمر  - دیشو وارد «یمعامله گر »  و شروع گانیرا یشینما

 .ریخ ایاست  مناسب شما یبرا معامالت فارکس

که  ی. زماندیکن نیتمر  یشیآزما حساب کیکه با  شودیم هیتوص ،یواقع معامالت در هر حال، قبل از شروع
را  خود معامالت جیبه تدر  دیتوانیم د،یکنیم یشتر یب یاحساس راحت ستمیو با س دیکنیم کسبمهارت  یکم

 .دیشروع کن یواقع پول یبر رو
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 ؟ستچی معاملات فارکس  .۲
 

در  واحد پول کی یمعامله  معروف است، «FX » ای «Forex» به مردم انیکه در م ،یخارج مبادالت

است  یبازار معامالت نیدتر یقطعا جد . فارکسباشدیم(OTC)   مورد توافق متیق یبر رو بازار در یگر ید برابر

 .داشته باشد روزانه دالر ونیلیتر  ۴از  شیگردش درآمد متوسط ب کیکه هر روز 

دالر را دارد و مشخص است  اردیلیم ۷1که گردش روزانه حدود  د،یکن سهیمقا ورکیویرا با بازار بورس ن بازار نیا
 جهان است. یبازار مال نیتر  قطعا بزرگ فارکس بازارچرا که 

است، به خصوص  یگر یفروش د نیدر ح یواحد پول خارج کی دیاقدام به خر  ،یاصل، تجارت ارز خارجدر 
ارزش  یو کاهش )ب )ارزشمند شدن( یپول خارج واحد ارزش شیافزا روند حرکت آنها. ینیب شیپ هدف یبرا

 است. کیتیتنوع عوامل مانند اقتصاد و ژئوپل جهیدر نت ،گریکدی یبه سو شدن(

 است یگر یدر برابر د یارز خارج کیدر ارزش  راتییتغ با پیش بینی پول کسب  FX گران معامله یعیهدف طب
 خواهد کرد. رییتغ ندهیدر آ ادیبه احتمال ز  یکه در آن نرخ ارز خارج

هر روز از  در یمعامالت و ارز اصل یبرا یکیز یبدون مکان ف،  OTCبازار ارز  ،یمال یبازارها تیدر مقابل اکثر 
 لیدل نیشود. به هم یمبادله م ساعته ۲۴و افراد به صورت  یها، موسسات مالشرکت یجهان ستمیس قیطر 

 نهیهستند و گز  گریکدی یارزش به سو کاهشو  شیارز به طور مداوم در حال افزا یها نرخ
 .کنندیرا فراهم م یمتعدد یمعامالت یها

ساعته در  ۲۴معموال  ارز معامالت یاست که بازارها تیواقع نیا فارکس تیاز عناصر مهم در مورد محبوب یکی
از دوشنبه صبح در  ساعات نیدر ا و فروش دیتا جمعه شب در دسترس هستند. خر  کشنبهیاز عصر  ،روز
از رفتن به لندن و در  شیو سنگاپور پ ویتوک یبه رهبر  ییایو حرکت به سمت تجارت آس وزلند،ین نگتون،یول

 .شودیآغاز م ورکیویعصر جمعه در ن

به این  متیق یفاصله  که ندکیساعته در دسترس هستند، مشخص م ۲۴در هر روز  ها متیکه ق قتیحق نیا
کاهش  نیب نیمعامله در ا بدون گریسطح د کیسطح به  کیاز  متیهر زمان که ق - دلیل افزایش پیدا میکند

 یوجود داشته باشد که حجم روزانه  یخاص یزمان رکود اقتصاد تیاگر در واقع ینظر از زمان، حتصرف ؛ابدی
 .بکشد نییرا پا زاربا

از مقدار  یقرار دادن درصد کم به ازیکه شما ن یمعن نیاست، به ا (یا هیحاش ای) یاهرم مورد کی فارکس
 نهیاز هز  ان،یز  ایشانس سود،  لیدل نی. به همدیدار  یخارج ارز ی معامله کی میتنظ یبرا خود شنیپوز  کامل

 است. فمتعار معامالت از شتریب یتوجه پول تان به طور قابل هیاول
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 نیتر  از متداول یبرخ یاستاندارد برا ی. نمادهاشوندینظر گرفته م در یسه حرف ینمادها با ارزها
 عبارتند از: یخارج یارزها

   یوروEUR 

   دالرUSD 

   دالر کاناداCAD 

   پوند انگلستانGBP 

   ین ژاپنJPY 

   دالر استرالیاAUD 

   فرانک سوئیسCHF 

 گریواحد پول را در هنگام فروش د کیشما  رایافتند، ز  یم اتفاق یبه صورت جفت فارکس یتراکنش ها
 .باشد یاست و ارز دوم، ارز نرخ م هیارز اول، ارز پا .دیخر یم

واحد پول اول است. به عنوان مثال،  کی دیخر  یبرا ازیاست، مقدار پول دوم مورد ننرخ، که نقل شده ای متیق

 کایدالر آمر  00۲۳۲۷ یبرا را وروی کی دیتوانیداشته باشد، شما م 701911 ی عرضه متیق  EUR/USD اگر
 .دیبخر 

 یبه خود اختصاص م فارکس را بازار در اتیاز کل عمل % ۷5وجود دارند، که حدود  یاصل یارزها به اصطالح
 دهند:

 EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY   

جفت ارز شامل دالر  کیاگر  نیبنابرا شود،یارزها نشان داده م جفت در همه کایدالر آمر  م،ینیبیهمانطور که م
 کایشامل دالر آمر  که یی. جفت ارزهاشودینظر گرفته م در یجفت ارز اصل کیبه عنوان  فتج نیباشد، ا کایآمر 
به طور فعال مورد معامله قرار  ریز  یفرع یها. نرخشوندیم دهینام یفرع نرخ ای یفرع یارزها جفت شوند،ینم
 :رندیگیم

 

o   =  یورو/فرانکEUR/CHF 

o   =  یورو/استرلینگEUR/GBP 

o   =  یورو/ینEUR/JPY 

o   =  استرلینگ/ینGBP/JPY 

o   =  آزی/ینAUD/JPY 
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