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 قدمهم

یشه ست. این کتاب در مورد اصول ر بازار ارز ا نیکال در  لیل تک ح و ت سات  احسا شتٔهای،  ضر  نو حا

بازار فارکس می در  برتری  آنان که به  شند؛ به  ی ند کمک خواهد  -کارگران تازهویژه معاملهبه-ا

آن ی میکرد. این کتاب  نمای برابفهمند کند تا ها را راه دین خود  بنیا انش  یابی چگونه از د ی ارز

له به معام نین  نند، همچ اده ک ر رفتار قیمت استف نیکال بهت لیل تک بر تح ربه که بیشتر  باتج گران 

مرکز می نند، کمک میت ساس ک بر ا لیلکند تا  ح ین  ت نند طی ا بتوا و  نند  نیکال معامله ک تک

لهآموزش سند. معام بشنا بر حرکات قیمت را  نیروهای مؤثر  نند یاین کتاب م بامطالعٔهگران ها  توا

نیت لهذه برای معام د را  ساسی و احساسی خو سعه دهند.های ا بازار ارز تو بهتر در   گری 

سال  پیش از  ۲تا  ناظران ۰۰۰ و  صی  لفن اختصا ط ت نیتور  صفحٔه، خطو های در شرکت کامپیوترما

بود بازارها کند  شت؛ لذا  یج معاملهندکارگزاری رواج دا تراتژی را س و نگهداری»گران ؛ ا ید  دب« خر . و

له روزبهاطالعات  در آن زمان کرد و دنیای معام خراب  یمی را  نظم قد ترنت  ین گری نبود. تا اینکه ا

داده جاهمهرا تغییر داد. امروزه گرچه اطالعات رایگان  یان  دارد، اما جر ها اغلب وجود 

بل و گزافهقا شایعات  با  و  نیست  اد  لوط میاعتم یی مخ ینگو باا عت سر حال، معامالت بهشود. 

جام می شان میصاعقه ان اکنش ن بازارها نیز به همان سرعت و و   دهند.شود 

جزیهدر دنیای پرسرعت اطالع لیل تکنیکالات امروزی، ت ست. عصر مهم وتح تر از قبل ا

له جیتال معام ساندی آ ادهگری را  یرا کسب د ست، ز کرده ا الت میتر  در هر ها و انجام معام ند  توا

یی سواحل میامی تا -جا باناز  بئیخیا بم ستگاه -های  شود. د لهانجام  شمند، معام گری های هو

چیدهسازند اما معاملهفوری را ممکن می چیدهگری پی پی بازارها  یرا  ست ز تر از قبل تر از قبل ا

شوک چون  بار هم و اخ تند  دار را تغییر هس وراق بها یان ا وان جر سرعت فرا با  های اطالعاتی 

یک معاملهمی نتو،  پیشرو میگدهند. جان  ید:ر   گو

نی" خروجیجها بع خبری مالی،  ست که کانالی از منا نهسازی موجب شده ا های های رسا

جاد تعادل  با ای ین اطالعات  یرد. ا سترس همه قرار بگ نترنت در د ی حقیقات ارزان در ا و ت اجتماعی 

سرمایه ست تا  یدی موجب شده ا لندمد یجابهگذاری بزرگ جهانی جد ستراتژی ب بر ا مرکز  ت ت



رکس ره فا یا مه|  س  مقد

رکس                     ر فا زا صی با رکس یار | ناشر تخص  فا
د                       ش جاز نمی با ونا م رعا و قان وز ش ر بدون مج ونه نش رگ  ه

12 

و از هر طبقه روی شرط سطح از قیمت  در هر  بر مواردی تکیه کند که همه  بزرگ،  های موضوعی 

اگران  سود نند. امروزه  ستفاده ک آن ا نند از  بتوا ی  لنیبدارای ل طور که کارهای روزمره همان یالم

جام می د را ان ز تصمیم حالنیدرعدهند، خو نی الن جهانی  ت ک یری میدر مورد موضوعا کنند. گ

نیای امروز د چون دیگر عرصه-ر د با فلسفه -هاهم ط  یهارتبا سرما نی  گذاری های مرتبط و جها

تناب ست.امری اج یر ا پذ  "نا

ترنت،  بٔهدر عصر این جر لهمعامله ت برای معام بسیاری را  وجود میگری مشکالت  به  آورد؛ گران 

ست:  آمده ا ستان  با ی که در کتب عهد  لب وجود »به قول مط ون درد، خرد  له« ندارد.بد گران معام

ربه کرده ج درد را ت ین  ین مورد ا در چند بارتاند که ارز  ندع  از: ا

  اب خ نت برای معامله؛ ارز جفتا ط   غل

 باه؛ در جهت اشت جام معامله  ن  ا

  بر شواهد حقیقی؛ ٔهیپاداشتن اهدافی که  درست هستند تا  نا  تصورات 

  ی به پس از دستیاب ایت، خروج زودهنگام از معامله  ور لٔهمعامدرنه  .سودآ

شی از  نا سیار  ط درد ب ست که فرض می جٔهینتاین نقا وگانگی کاذب ا یهد جز حلیل کند بین ت وت

یا می دارد  وجود  ل( تفاوت  نیکا و فنی )تک نتال(  )فاندام نیادی  جزیهب لیل فنی پندارد تنها ت وتح

ایت می بازار کف جارت ارزهای  برای ت ل(  نیکا  کند.)تک

نمند کرد این کتاب توا لههدف از  ست ن معام ست یااندازهبهگران فارکس ا آن را  ا که بتوانند 

ل کنند.به نبا حرفه د  صورت یک 

ول الد یکل گ نوانبهساعت را  10000معروف  1ما شدن مطرح  زمانمدت ع برای کارشناس  الزم 

ری می رنج، گ شط یا مثال  در  ند  یا  ۱۰۰۰۰به  کاسپارفک شارهموقعیت  5۰۰۰۰الگو  است. این  کردها

ئه کتا با ارا دارد تا  نیز سعی  لهتعدادی از ب  لهاصول معام سی، به معام احسا گران گری و الگوهای 

لهفارکس مهارت برای معام الزم را  آموزش دهد.های  ار کم  بسی در زمان   گری موفق 

یت له درنها بود که موفق  یگر معام سود دست نهخواهد  بدیتنها به  با چشما د را  لکه خو ب از ؛  اند

نی در ح نیز منطبق جها تال امروزی، معاملهکندال تغییر  جی ی الت د گران الزم . در محیط معام

                                                             
1 -Malcolm T. Gladwell 
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ست تا ویژگی نالیز  ازجملهای های شایستها آ و  سی  احسا نیادی، الگوهای  ب درک نیروهای 

دارا باشند. نیکی را   تک

الت یا لوریدا، ا  ABE COFNASمتحده، ف
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ادت کردهمعامله شی گران ع نقا بیه  ش نند که  یکاتورها طراحی ک ند سیاری از ا با ب دار  نمو ند یک  ا

الک پو سون  نمودار  1جک ست! )  (۱.4ا

 
ودار   1-4نم

والک ون پ کس ج ودار   نم

له ید، برای معام التی ستاپ»گر جد برا« معام جی  ی دار روش را نمو ست ) الت ارز ا شروع معام ی 

نگر5-1 بولی ندهای  با ند  ن ست؛ ما ف ا یکاتورهای مختل ند ا ی از  ال  ترکیب ین کار معمو ، خطوط 2(. ا

حرک نگین مت و میا ناچی  التی فراهم اولیه ها چهارچوب. آن3فیبو سیگنال معام یافتن  برای  ای را 

نند.می  ک

ین التی  ستاپحال، باا لیدی معام ف ک ضع آنیک  و  پرا دارد  شتن رفتار قیمت ) انگا یده  یس ناد

ست! له اکشن( ا جموعهمعام ست، گر روی م ضد تولید ا یر  دارای تأث ست که  مرکز ا  جهیدرنتای مت

م می التی مبه  شود.سیگنال معام

یه همٔه شکال تجز بها لی،  ل( فع نیکا حلیل فنی )تک یکوت نزد ترک، مشکل  ینی صورت مش ارند. دب

ی گران تکنیکال طوری رفتار میمعامله نند که گوی ید رکس فا ینمودارهاک با ست که  یزی ا تنها چ

و نند  یک معاملهآن همٔهدرواقع  بدان توجه ک ید  با لهها  شند. به نظر معام با ور  گران گر سودآ

                                                             
ون وپا 1 کس ج والکل  ایی ( نقاش(Paul Jackson Pollock پ بش آمریک ن ج گامان  زاعیهیجان و از پیش د.  نمایی انت و رای اب ر ب و بیشت

نحصربه بک م رد س ره»ف شی قط خته« اینقا ا ن هش د ت ش س  .ا

2 Bollinger Band 

3 Moving average 
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بهتکنیکال قیمت و  ال   بیرون طور منصفانه هر چیزی را که معاملهها کام در مورد دنیای  باید  ر  گ

ند، منعکس می نند، حالبدا نیکالک حلیل تک به ت اگر فقط  نکه  شکست  آ شید، احتمال  با متکی 

دارها مانند  نمو درک  دارد.  ادرست وجود  ن شت  بردا و  دراک  بر قیمت مشاهدٔها ی که  ها نیروهای

ر می أثی سان نیست.ت یک برای همه   گذارند، 

برای  ادات  معاملٔهگرچه هیچ راه مناسبی  برخی از ع وجود ندارد، اما  بازارها و ارزهای خارجی 

له ،فکری ر را از ابمعام ف میگ ا تضعی لهتد نند. معام الر را  -هاویژه مبتدیبه-گران ک که هزاران د

وره بدر د صرف مییهای  بار  با وعدهاعت و  نند  یفته میهای اغراقک یز فر در معرض آم ند،  شو

سرمایه دارند. پس از  بیعتا  آنرفتارهای منفی قرار  الر، ط زاران د ارِی ه به گذ دارند که  یل  ها تما

یه سرما شگذآنچه  با داشته  ور  با شده  برای مثال معاملهناری  بال د،  ن نیکالی  ٔهیزاوگران به د تک

برنده را  التی  نال معام سیگ تند که  باشد. ها به آنهس آوری  سود سمت  آن به  و حرکت  نشان دهد 

نمودار، قیمت ست که  ین ا لی و حرکات قبلی را ترسیم میواقعیت ا آنچه را کند. آنهای فع ها 

شد، نبش  نمی که باعث ج نند.فاش   ک



 

 

م: نیروی بنیادی اصلی و چگونگی نظارت بر فصل دو

 آن

جزیه نیم. ت نیادین را روشن ک و ب لیل تکنیکال  وت بین تح ست بیایید تفا یستا ا لیل تکنیکال ا وتح

وبعدی در امتداد  یک فضای د صل در  لیل حا ح دارد. تمام ت یند تعیین قیمت تمرکز  بر فرا و 

حور  حور  Xم و م براین معا Yزمان  نا وجود دارد؛ ب نمودارها کار ملهقیمت  گران تکنیکال روی 

نند. آنمی یولوژیستک نند راد التی را ها ما بدن، مشک ساختار  یر  ها هستند که از روی تصو

شخیص می لهت بل معام ست. در مقا بیماری شده ا جر به  نا، دهند که من یک مع بنیادین به  گران 

ید کیهانروان شا ناس و  آنش تند؛  نیروهای مشناس هم هس لت و  سبب رفتار قیمت را ها ع

خیص می دارهای تش نمو بازار و خارج از  ادی، درون  بنی نیروهای  قیمت  یدوبعددهند. البته 

تند.  بارتبههس ریدع نمیگ گرچه دیده  سومین بعد هستند که  نیادی  ب نیروهای  ند اما توجه ،  شو

التی جلب میگران را به جفتمعامله نند. همانارزهای معام نمیک نیروهای تواگونه که ما  نیم 

بینیم، اما می تریسیته را ب گرانش و الک نند  نیادی ما آنب نیم که  وجود دارند و دنیای ما را دا ها 

 دهند.شکل می

به فصل بنیادی مشا آبنیروهای  تند. آبهای  چرخش وهوا هس نند  اثر چندین عامل، ما وهوا در 

با  سیاره و تعامل  در  ریکنواخت  گرمایش غی و مد،  ف جوی زمین، ماه، جزر  ختل فشارهای م

بهتشکیل می یج این عوامل  نتا د.  آبشو نوان  یایی وهوا شناخته میع پو بسیار  یند  شود. این فرا

ست.  ساس برا ندو  ا ورال یزنی در ا بستان در دنیای د سط تا وا برف در ا ست بارش  ند ممکن ا این رو

پیش باری که درا  رین  آخ ید، چون  نبند ینی کند؛ البته روی این اتفاق شرط  یزنی برف ب نیای د ر د

سال  ید  2بار  بود. 009

نیادی  ب ست که نیروهای  این ا فارکس هستند.  ارٔهیسوهوای آب مثابٔهبهمنظور من 

بارتبه ریدع پیشگ پیش،  در دنیای فارکس شبیه  ینی  آبب ینی  ست. حالت پیشب بینی وهوا ا

پیشطوفان دقیقا   ست  ا نسته  نتوا م  ید. عل بگیر ر  نظ در  ینی کند ها را  که طوفان چگونه شکل ب

ینمی باا یرد.  اد شکل حال، میگ ب گرد یک  نی که  خیص دهد. زما اد را تش ب ند الگوی تند توا
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خمین میمی یک مسیر احتمالی را ت یرد، دانشمندان  پیشگ ودکننده در  حد بینی زنند. عامل م

بهآب ا  نه لورنزوهو ان پروا بشناخته می 1عنو یک  حرکت  ر  اگ این مفهوم  ساس  ر ا د، ب نه شو پروا ال 

ید، در پیش یر نظر نگ بات خود در  س حا ینیرا در م باه خواهید کرد که میب شت به تان ا جر  ند من توا

دارد که  شاره  پیچیده ا سیار  ب شرایطی  این پدیده به  شود.  بات  س حا در دقت م بزرگ  یک خطای 

پذ کاهش ست. رینا  ا

این مفهوم اینبرای معامله وقتی  شود، منظور  یرهای  گری فارکس بکار گرفته  ست که تمام متغ ا

نگرفته نظر  در  ثرگذار بر رفتار قیمت را  براین پیشا نا یم؛ ب ینی جهت قیمت میا باشد. ب ند خطا  توا

دهیم.البته ما می بنیادی اصلی کاهش  نیروهای  درک  با  نیم عدم قطعیت را   توا

در معامله دین  نیا ب صول  دارند که میا یادی  یرهای ز آنگری، متغ خشی توان  ب از اصول ها را 

یرها  این متغ دانست.  سی  سا نمی قدرآنا اد هستند که  ی آنز پس بهتر توان  سبه کرد.  حا ها را م

ست مهم آنا رین  ی ت ی شناسا برای معامله. مهمکردها را  نیادی  نیروهای ب رین  آنت یی گران  ها

نزولی منجر می یا  در انتظارات صعودی  یر  تند که به تغی نیروهای صعهس ند. اجازه دهید  ودی شو

ف را دسته ختل بیلو نزولی م ین ق نیروها از ا این  نیم.   اند:بندی ک

 انواع نیروهای صعودی و نزولی

 نیروی رشد

شمار می نیروی صعودی مهمی به  که به انتظارات رشد مستمر  یز یچ هررود. رشد در اقتصاد 

یرا اقتصاد قویکند، موجب میکمک می شود، ز یت  پول تقو واحد  سرماشود که یک  یه را از تر 

یک اقتصاد خارج جذب می آن اقتصاد را خریداری کند. انتظارات  دراتی  صا کند تا کاالهای 

نندگان را به تر مصرفقوی زک یق می کردن نهیه اشتغال تشو یش  نتظارات معروف رشد، افزا کند. ا

 دهد.را فزونی می

آب ستعاره  ده از ا با استفا سیاره فارکس،  نوهوا، اقتصادها رشد میدر  بیشک ید  شا و  ازحد ند 

شوک و  له، گاهی طوفان  ند. ب شو یا آهسته خنک  ند  شو ده   آید.بار پیش میهای فاجعهحرارت دا

                                                             
ور اصطالح  - 1 نظ ر »م روانهاث ت که « یاپ س ز ا ورن ون ل ورت دوارد ن ت به ا ب اس نتس  .م
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 جداسازی سیگنال از نویزها

اد  ازآنجاکه له بالقؤهتعد ست، معام یاد ا دین ز نیا ب یرهای  نال از متغ سازی سیگ برای جدا گران 

بنیادی،  یدگاه  دچار مشکل هستند. از د یز،  نالنو شانگر وقفهسیگ ست. ها ن انتظارات ا ای در 

داده نتشار  به ما نقش ا نشان میاین امر  بقیه مهمها را  شرشده از  برخی از اطالعات منت تر دهد. 

آن تند. اهمیت  شان میهس ن به ما  ستقیما   ادل انتظارات در ها م بر تع دهد که این اطالعات 

ست سیا ینده  یر ممورد آ و مالی تأث سود  نرخ  سه یهای  رامپ در مقای ئیت ت یک تو ال   ارند؛ مث گذ

رای  نتظار ب ا نگام  ارد. در ه د بر قیمت ارز  ری  ر کمت ثی رکزی، معموال  تأ نک م با ئیس  نی ر را ن خ با س

نتشار  ادی،  یهادادها رمعاملهاقتص ید  گ بانک کند کسؤال  یسادگبهبا با توجه به اقدامات  ه 

تشار ]داد شگفتی در ان یک  یا  آ یر بگذارد. البته نیازی ها[ میهمرکزی،  نتظارات تأث بر ا ند  توا

یر  لهداده همٔهنیست که تحت تأث ید اما معام نک مرکزیها قرار بگیر با ید به تصمیمات  با -گران 

نکبه با نک مرکزی ویژه  با و  لستان  نک انگ با نک مرکزی فدرال،  با لی، ازجمله  ص های مرکزی ا

پا ش -ارو با ورٔهدر  ازآنجاکهد. نتوجه داشته  بازارها اخ د ست،  یان رسیده ا پا یگر تسهیل کم به  یر، د

شگفت نک مرکزی  با شدهاز تصمیم  ند. هنگامیزده  بار از زمان ا اولین  برای  لستان  نگ که بانک ا

یت ۲نوامبر  ۲در  1برگز بیش از ۰۱7 ند را  این کار پو اد،  یش د افزا نرخ بهره را   ،۲ ۳ نمودار  ۰ پیپ )

۲ یکرد. در سال جاجابه( ۲. ینده  آ یا های  آ ینکه  سبت به ا ن وجود دارد  ک نوع عدم اطمینان 

نک حکمبا یا مکث میهای مرکزی م خواهند داد  ط تر ادامه  سقو صل از  نند؛ زیرا بهبود حا ک

2 سالبزرگ براین  008 بنا شد؛  له هرروزکامل  سی معام سا یم یکی از کارهای ا گران، بررسی تقو

ست.  2اقتصادی ا

 

 

 

 

                                                             
ا- 1 یه اروپ د یا از اتحا ریتان ج ب رو  خ
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لههمان شد، معام ال  گفته  ب شود، زیرا طور که ق نبال  ید د با شد که  با نگران چیزی  ید  نبا گر فارکس 

ETF ن بااینجام میکار را برای ما ا این مسئله دهد.  چرا  شویم که  حال، اجازه دهید مطمئن 

له اد فشار برای معام ج در تورم، باعث ای انتظار  یش  افزا ست که  این ا گر فارکس مهم است؟ دلیل 

شد.  بالعکس خواهد  و  یکا  آمر الر  بر د نتظارات  یها ETFصعودی  دارند که ا وجود  بهی  مشا

یا یگر رد برای کشورهای د ی میتورمی را  نند.ب  ک

۱عملکرد  بل عملکرد  ۰ 58 ساله ۲ساله در مقا .6 

۳عملکرد  58 ساله 5ساله در مقابل عملکرد  ۰ .۱ 

 ۲-۳جدول 

ا ک ری خص دالر آم  شا

رز ون رویت : تامپس بع ن  م

 

 مسطح و معکوسمنحنی بازدهی 

شاخص پیشتازی در رشد اقتصادی محسوب می حنی این موضوع  ین من نشود. ا بررسی  یزما

بازده شود کمی یک  الف بین  ۱ه اخت و  ۰ حنی  ۲ساله  یا من ۳ساله  و  ۰ بررسی شود.  5ساله  ساله 

یش میبازده کوتاه افزا نی  نرخمدت زما نک مرکزی  با بد که  نانچهیا افزایش دهد اما چ تورم  ها را 

نمی یش  افزا بازده بلندمدت  صورت  در این  لندمدت کمتری انتظار برود،  و رشد ب لندمدت   یابد.ب

یترز د بر  ۲4ر رو سام ۲د بانک  ۰۱7 ست که رئیس  شتی ا بردا کرد. این  سبه  حا و مقایسه را م ین د ا

ل  سا یان  پا در  بازدهی  با منحنی  بطه  در را ۲مرکزی  اد: ۰۱7  شرح د

نرخ » یش  افزا ر می FOMCبه نظر من  بازده تأثی نی  نح ر م ستقیما  ب  FOMCطور که گذارد: همانم

ی من لوی نتهای ج ست، ا اده ا یش د افزا حرکتنرخ را  با  سی ماحنی  سیا حرکت است،  های  در حال 

نتظار میدرست همان یش داده است، طور که ا افزا پایین را  ین کمیته نرخ تورم  رود. اما ازآنجاکه ا

سیگنال صعودی می یک  شی ما  نا نتظارات  ا با  نی را  ح ن ین م ا نتهای طوالنی  ا ال   احتما م که  رستی ف

پایین نگه می  دارد.از تورم 



 

 

 درحرکت هاآنمرکزی و نقش  یهابانک: 3فصل 

 بازارهای ارز

شناخت قسمت آن، پس از  یط  شرا و  بازار  بنیادین نیروهای  و  لی  ص مهم بعدی در  نکتٔههای ا

نکمعامله با لیدی  ست که نقش ک آن ا ین  اد بنی بدگری  بازار ارز  بر  نیم.های مرکزی را   ا

در اتاق معامله نقش مهمی  نک مرکزی هر کشور  نکبا با نچه  دارد. آ بر عهده  های گری فارکس 

جام می ستمرکزی ان سیا پولی است. ابزارهای  ست  جرای سیا و ا گذاری پولی دهند، طراحی 

یا آن سترش  شامل گ ال   حدودها معمو ست. عرضٔه کردن م نرخ بهره ا ر میزان  و تغیی  پول 

این خصوص مسا نکئل چالشدر  یا با ال  آ ارد مث د د زی وجو نگی شنی ا ید قوانین رو با های مرکزی 

ست یر سیا نرخ برای تغی و  پولی  آن بهرٔههای  ست  سیا یا  باشند  داشته  نکی  ید بسته به با با ها 

شد. موقعیت با وجوداها  له نیبا ستبرای معام سیا نکگران موضوع  با م گذاری  های مرکزی مه

بی نان  آ برای  نکانیست. حتی  با ست که  نگهای مرکزی همیت ا یا  زٔهیا دارند  سی  سیا

ستکار  ندشدهید در اهداف  نکتٔه. ا ست که همواره انتظارات از تغییر  نکته ا درک این  مهم تنها 

نک مرکزی  نقباض  -با یا ا یک  حر گذارد. بازار درواقع گیری قیمت تأثیر میدر جهت -پول عرضٔهت

له ست که همواره جمعی از معام بالقوهگران ا یرات  ر تغی نتظ در پی م انتظارات  در  ای هستند که 

امات کوتاه نکاقد با براین به معاملههای مرکزی به وجود میمدت  نا ب ید؛  گران فارکس که در آ

پول تالش می واحد  ی جهت  سای نند، توصیه میشنا ستک نک مرکزی و شود که از سیا با های 

باشند. الع داشته  آن اط  رفتارهای 

نکته ازآ بسیار مهم هستند، اما جهت توصیه میناین  بانک مرکزی  شود که گرچه تصمیمات 

نیه بامطالعٔهگران برخی از معامله نک مرکزی بیا با ست که دارندمشکلهای  ف ا . این جای تأس

نیه نیهبیا بیا آن  و تغییرات در  نک مرکزی  با خههای  نس برگها،  هستند  1های چایهای مدرن ما از 

شاخصه پیشروکه  پیش ای  برای  ینی جهت یک جفت ارز ارائه میقدرتمند،   دهند.ب

                                                             
رگ- 1 ه را tea leavesچای ) هایب ند رفتن و آی ال گ نایه از ف : ک نیپیش درستیبه( ت. بی س ردن ا  ک
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 های مرکزیتحریک یا انقباض: انتخاب سیاست بانک

پول تقویت می واحد  یک  چرا  و  نی  بهچه زما پول  نمیشود؟ جهت  خاب  شود؛ صورت تصادفی انت

نک با امات  با اقد این کار  لکه  ی ب و در پ ستیسهای مرکزی  صورت میآن ا و دها  یرد. د لیل گ

دارد: د  وجو برای افزایش جذابیت یک ارز   عمده 

نی که انتظار می1 پول تقویت ( زما واحد  آن  بد؛  یا یش  پولی افزا یک واحد  برای  ضا  رود که تقا

شته  نیاز دا بیشتری  و به نفت خام  بوده  نی در حال رشد  اد جها برای مثال اگر اقتص شد؛  خواهد 

ا، ت ناد نند کا نندگان نفت خام، ما ادرک ص شد،  ادا دریافت خواهند با ن برای دالر کا قاضای بیشتری 

نیاز  بیشتری  بد، به مس  یا در رشد خود ارتقا  شد که چین  با وجود داشته  ی  گر امیدهای یا ا کرد 

جاد می ترالیا ای الر اس برای د بیشتری  براین تقاضای  نا شت؛ ب ترالیا خواهد دا س یرا ا شود؛ ز

درکنندٔه آم صا جاری بین  اگر جنگ ت یا  ست  و بزرگ مس ا یکا  جهان اتفاق بیفتد، انتظار  ٔهیبقر

ستمی سیا پتانسیل های تعرفهرود که  شود، چون  ف  داخلی تضعی یع  صنا ایت از  ای حم

آن درات کشور  ف میصا ند؛ بهها تضعی شو ست تقویت  یگران ممکن ا و د نمونه یک شود  نوان  ع

ر خجنگ تعرفه ثی یل تأ برز یای  سو ر قیمت  ال  ب احتما و چین  یکا  ر آم بین  یل ای  و برز شت  واهد گذا

به ست  ان ممکن ا ادرکنندٔهعنو درازمدت، کشوری  ص در  ببرد.  سود  سویا به چین  دانه  جایگزین 

بود. پیروز خواهد  برای سرمایه  بت  دارد، در رقا بیشتری  سود  نرخ   که 

ین فرایند را  جارت حمل»ا نقلت سال نیز می« و شی مالی  پا پس از فرو بته  ۲نامند که ال ، عمال  ۰۰8

نی رخ مین رفت، اما هماناز بی رار خواهد طور که بهبود جها وباره تک احتماال  د امر  ین  ا دهد، 

لی، هرگونه پیش نظرگاهشد. از  نش ک یون دا به رشد اقتصادی در کشورها، مد ینی مربوط  ب

جرا یا ف احتمالی ارز خارجی است. ی یا تضعی  در مورد تقویت 

نک (2 نی هستند. آنبا سبب رشد جها خمین های مرکزی م نی را ت . دلیل زنندیمها رشد جها

نک با ست که  چنین آن این ا در زمان مقتضی هستند، هم یک رشد  حر بال ت های مرکزی به دن

ننده را  ودک حد وز اعمال می یهنگامرشد م جا ساالنه ت نرخ تورم  آن رشد از  ست  نند که ممکن ا ک

افزایش کند لی  عرضٔه.  بزار اص نرخ بهره، ا و کاهش  ستفادٔهپول  ین آن موردا بد ست. البته این  ها

آن نیست که  نا  ستقیما  کار میمع لکه ها م ب نند،  نک میمکا یر  س برای تأث یک اقتصاد  نتقال درون  ا



 

 

 بانک مرکزی یهاهیانیب: چگونگی رمزگشایی 4فصل 

نیه نکته اشاره کردیم که بیا این  نک مرکزی به  با له جهتازآنهای  ست که به معام گران مهم ا

برای جهتککمک می نند. این اظهارات از جهت ند تا تصمیماتی  اذ ک الت اتخ یری معام گ

سنگ روزتاپیش شبیه  ند. 1بینی قیمت ارز  شو ی  باید رمزگشای ستند که   ه

آن ید که چگونگی  ولین کار مهم بگذار ف کنیم: ا نیه مطالعٔهها را کش و بیا نک مرکزی  با های 

لسات آن جلسٔهصورت ست. ج ن باگذشتها ا نیزمان،  نک مرکزی احساس گرا با لی  ص های ا

ینکهمی یا الگوی نگهآن شود و ا باض  نق یک، ا ندازه در تحر نرخها چه ا اشتن، روی  های بهره د

له دارند. معام ند گر میقرار  بع  بامطالعٔهتوا نا و م شرشدٔهاظهارات  یادی در  منت رسمی، مقدار ز

بیاموزد. ل(  )فاندامنتا نیادی  نیروهای ب  مورد 

یک م اجازه دهید برای  یخ  ٔهیانیبثال  در تار لیس را  نگ نک مرکزی ا ۲نوامبر  ۲با بررسی کنیم،  ۰۱7

اخیر نرخزمانی که آن سال  ده  بار طی  ولین  برای ا ند.ها  یش داد  2ها را افزا

نک مرکزی  تٔهیکم با ست پولی  لستانسیا نگ پولی را بهسیاست (MPC) ا ای تعیین گونههای 

ار به  درصد ۲کند که به هدف تورم می بد. این ک یا ست  شتغال  ؤهیشد و ا یداری موجب رشد  پا

نشست خود در  MPCشود. می بر  ۱در  ۲نوام نکی از  ۲ - 7، به اکثریت ۰۱7 با نرخ  رأی داد تا 

۰.۲ این کمیته  0.5درصد به  5 بد.  یا یش  افزا سهام خرید  اتفاقبهدرصد  گرفت که  آرا تصمیم 

وراق  یه درجٔهشرکتی  قرضٔها نک مرکزی تأمین گذاری غسرما ور ذخایر با صد با  یرمالی، که 

لغ می ید مب با خر ۱شود،  آرا به حفظ سهام  ۰ با اکثریت  چنین  شود. کمیته هم ند انجام  پو لیارد  می

وراق  نک مرکزی تأمین می قرضٔها با یر  ذخا ور  صد با  ستان که  ولت انگل لغ د ید به مب با خر شود، 

                                                             
نگ - 1 س د،  گ رَشی ن س نگ روزتا یا  بشتهس زاری ن لیف اب روگ شتار هی و ر و درک ن ت معاص رف ت که در پیش س ستان ا ر با دوران مص ای از 

ند  ودم دهبس ت و س هما گ روزتا یکی از م ن ر، س ان ینت ست یای با فیات دن ت که در کش س سی ا نا وزٔهش لستان  م گ دن ان ن ر ل شه یا در  ریتان ب

رار دارد.  اویکیق  پدی

ه - 2 ی ه بیان  مشاهد
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43 اد. 5 ند رأی د پو لیارد  این خبر منتشرش می بر تورم و ده ما فورا  میدر  نک مرکزی  با نیم که  بی

دارد. ۲هدف تورم  مرکز   درصد ت

پیش ینیدر  صلی ب بازار MPCهای ا بازده  درنتیجه  نکی که  با نرخ  آرام افزایشی  ند  ر رو ط ب ، مشرو

یزان  بیش از م با سرعت کمی  آینده  سال  در چند  لی  ناخالص داخ ست؛ تولید  لی ا  کاهشفع

در حد متو نوار، رشد مصرف در سط رشد میپتانسیل خود  با درآمدهای خا بق  کند. مطا

یش کند استوتاهک پیش از افزا با مدت،  جارت خالص  نی و تنزل  توسعٔه. ت ید جها  گذشتٔهشد

ترلینگ تقویت می س سرمایها یر عدم گذاری در کسبشود.  حت تأث زیت قرار  تیقطعوکار ت برگ

سط رشد می ند با سرعتی متو این رو نی، نرخ  کنددارد اما  ید جها شد یر تقاضای  که تحت تأث

آوری،  سود بانی می نٔهیهزباالی  پشتی ود  ین محد و ظرفیت جایگز سرمایه   شود.پایین 

در پیش ساسی  ینیبانک مرکزی هیچ تغییر ا ست.ب د نشان نداده ا  های خو

شاخص قیمت مصرف بر به  CPI کنندهتورم  سپتام یش یافت.  ۳در ماه  افزا هنوز  MPCدرصد 

نتظا بیش از ا در ماه اکتبر به  ترلینگ و  3ر دارد تورم  س ند کاهش ارزش ا برسد، چون رو درصد 

یش به قیمت مصرفافزا نان  چ رژی، هم رِ قیمت ان اخی ضافه میهای  افزایش کننده ا اثرات  ند.  شو

ینده کاهش می سال آ ات در تورم طی چند  وارد بهقیمت  لی  داخ بد و فشارهای تورمی  ریج یا تد

یش می بدافزا یدکی جذب می یا د میو ظرفیت  بد.شود و رشد دستمزد بهبو  یا

نتظار می ل، ا ین مسیر که در حالت تعاد در ا بد؛ زیرا  وباره کاهش یا آینده د سال  رود که تورم در 

به لی،  بازار فع یش میبه دلیل بازده  افزا نکی  با نرخ  یان آرامی  پا بد، تورم تا  ینی به پیش دورٔهیا ب

یک خواهد ۲هدف   شد. درصد نزد

 

 

 

 



 

 

 : احساسات5فصل 

 

نش  در کسب دا نش به عمل  دربارٔهگام بعدی  آن دا یل  نتال(، امکان تبد بنیادی )فاندام لیل  ح ت

دین گفته  نیا ب لیل  ح لیدی که اغلب در مورد ت ف ک یک ضع ست.  آن ا کردن  جربه  شود، میو ت

ست که تصور می بیشاین ا یدگاه  ین د نه و دقیقهشود ا برای معامالت روزا و  ست  ای ازحد بزرگ ا

نیستند.  یرعملی(  نتزاعی )غ بنیادین مفاهیم ا نیروهای  ست.  لطی ا یدگاه غ کاربرد ندارد. این د

یک آن یق  نها از طر ساس قیمت «احساس»انتقال، به نام  سمیمکا کنند. ها عمل میبر ا

گرانشی عمل میاح نیروی  چون  سات هم ر قیمت راکنند که میسا نند مسی ر  توا  .دهندتغیی

سات می مقولٔهبا کمک  خیص احسا ست، تش یان ا آنچه را در مورد رفتار قیمت در جر نیم  توا

یک  برای  ف متعارف  صی برای مثال تو یا نزولی است.  ارز جفتدهیم؛  ست که صعودی  این ا

لهدیگر بیانبه یا بهیمتق گرانمعام در رنج توصیف ها را  یا  یا صعودی  ند نزولی  صورت رو

نند. همانمی یا طور که میک ند در حال نفوذ  ین رو نید ا وه شدن شکستهدا ست. عال این،  بر ا

ست در  شد. روندکیقیمت ممکن ا با نبال داشته  اما بازگشت را به د شد،   صعودی با

تند اما ناقص هست ادرست نیس ن این توصیفات  ین توصیفات کیفیت تمام  ف بزرگ ا ند. ضع

آن یین  نالپا سیگ اد  ج تند تا در ای یید بیشتری هس ست که نیازمند تأ لی ها التی عم های معام

سات به درک احسا این کار،  برای  بهتر  ند. روش  یرا شو ست؛ ز پشت رفتار قیمت ا نوان انرژی  ع

لب می د ج س را به خو احسا  کند.رفتار قیمت، 

ول اجازه دهید منظور خو سات مجموعها دهیم. احسا شرح  این زمینه  در  نات د را  جا ای از هی

شکل ممکن است  الت داریم، به همین  در مورد تعطی ثبتی که  سات م تند؛ مثل احسا هس

شد.معامله با سی صعودی در مورد جهت قیمت داشته  احسا  گر 

وقتی سعی می تند.  در مورد موضوعی خاص هس ناتی  جا سات حاوی هی سات احسا نیم احسا ک

ن ید عکسم با نیم،  ی ک یاب پول را ارز یک جفت  در  حیح به  دربارٔهشده  سبت دادن احساس ص ن
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بازار هیچ 1رفتار قیمت یا  پول  واحد  شیم.  با سی ندارد. مراقب  نیز هیچ  ارزها جفتگونه احسا

آنهویت ارزها جفتهدفی ندارند.  اما عملکرد  نیستند،  شیاری  سات را های هو سا اح سبتا   ن ها 

شان می  دهد.ن

شی از فشار و  نا ف  ختل ف م سات و عواط احسا با   ،) یش بیر یا نزولی ) )بولیش(  الگوهای صعودی 

جاد می یک کشیدن قیمت ای نند  ین هما ند. ا بقٔهشو ون جهت طناب مسا بد ست. الگوهای  کشی ا

وی(،  ید  سا ید،  کنندٔهمنعکس) یزورهای جد تند که منتظر کاتال انتظاراتی هس م قصدبهتوازن   ک

سات  کردن تند.احسا یین رفتن یکی از طرفین هس پا ال و  تند که  جفت ارزها با ناتی هس جا هی

بارزه کنندٔهمنعکس اوم از انتظارات م  .باشندیمای مد

بینش فوقهنگامی نگر عمق  شود، نشا سات پرداخته  لیل احسا ح به ت ده در رفتار قیمت که  العا

لیل کندل ح الحات ت صط با ا سات،  لیل احسا بان تح بود. ز ست. با آنالیز ها مخواهد  وت ا تفا

درک می بازار را  خص  سی، ش یا نزولی بررسی احسا ند صعودی  لیل هیچ رو نوع تح در این  کند. 

آننمی دارد که گاهی  و نزولی وجود  انتظارات صعودی  و  سات  در عوض احسا امواج  ها راشود، 

یز می ( ن یا موجک یا نزولی ) سات البته مفصل صعودی  احسا خواهد نامند. چگونگی شرح این 

ت( نقطٔهبود. این  سا لیل احسا له برتری )تح چه قیمت گر قدرت میبه معام آن ر  ب دقیقا   دهد تا 

نجام می شد -دهد ا با ست  ی که ممکن ا باشد.  -نه جای آن همراه  با  و تاحدامکان  مرکز کند  ت

یه جز سات موجب ت احسا لیل  ح تریفوت ذهنی می شدن ل و متغیرهای  لهعوامل  گر شود که معام

اسی مهمرف میرا منح یز احس نند. در آنال ست.ک ر ا رین چهارچوب زمانی، حال حاض  ت

بر تاکتیک سات تأثیر عمیقی  بر احسا مرکز  لهاین ت دارد. معام التی  گران مانند های معام

خیص می موجکهسواران هستند موج پرش می نقطٔهدهند و در را تش ینه  ون به بد نند. آنگاه  ک

پیش تعریف آن عبور می ایشدههیچ درک از  نند و نمیاز  نند تا چه حد میک ین موج دا نند ا توا

گر موج ست. در حقیقت ا شوار ا نند. رسیدن به این هدف د سوار از قبل در مورد رفتار را طی ک

و  حؤهموج  برنامه ن آن  ورد.حرکت  نخواهد آ وام  د د یا یزی کند، ز  ر

                                                             
1 - Price Action 



 

 

 : ستاپهای معامالت احساسی6فصل 

 

نشان می یک معامله  جاد  ی دارد، اما سیگنال اقدام به ا وجود  التی  نال معام یک سیگ دهد که 

سیگنال  ی  سای رین روش برای شنا بهت یک الگو چیست؟  شکستن  یط  شرا یر در  این است که تغی

یده می خشی از د و ب این حس مشترک  جربٔهشود.  ست. روزانٔه ت  ما ا

نندگی در بزرگراه، ما  ئیات اتومبیل همٔههنگام را اطراف خود را نمیجز بینیم. اما اگر ماشین های 

حرف روبه بیشتر میشودروی ما من اطراف  ین ، دقت ما به خودروهای  بیه وقفه شود. ا ش مثال 

سی یک  یدگاه احسا ید بر اساس آن عمل کنیم. از د با ست که  ست و همان عالمتی ا در الگو ا

سات قرار می یرد که درواقع همسیگنال تغییر، در جهت احسا سات در گ ترازی خاص احسا

ست.چارچوب  های زمانی چندگانه ا

التی را میسیگنال و تنظیمات معام ع طبقهها  و نو کرد:بتوان به د  ندی 

پوزیشنسیگنال .1 التی   های معام

حرکت.سیگنال .2 التی   های معام

 

 تنظیمات احساسات معامالتی موقعیت

با  معاملٔه آن مشخص می زمانمدتموقعیت،  لهبیشتر  آن معام و در  نیروی قوی شود  یک  گر از 

ستفاده می سی ا ند ها میکند. موقعیتاحسا یک روز ادامه  زمانمدتتوا بیش از  نی  ال داشته طو

سی موقعیتباشند، گاهی حتی چندین هفته طول می زیه احسا شند. تج به ها میک ند  توا

خاب کند.معامله درست را انت ر کمک کند تا مسیر   گ
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و  یک  بازٔهحداقل د برای  سات» معاملٔهزمانی  احسا ست:« موقعیت   الزم ا

 التر با ب زمانی   یک چهارچو

 یین پا نی  ب زما یک چهارچو  تر.و 

ن بازٔه یک تأیید زما باالتر،  سات را ارائه می نٔهیزمپسی  و جهت احسا و چهارچوب قدرت  دهد 

یین پا نی  شهزما جاد میتر ما برای ورود ای یگر( را  بازهای )تر نما از  بلکند. سه  نیز قا نی  قبول های زما

خیص احساسات فراهم  برای تش تری را  بیش سطح جزئیات  و  ده  کلیدی این  نکتٔه. کندیمبو

ست که ت ید. تصمیم بازٔهنها در ا شو وارد  باالتر  نی  در مورد اینکه از کدام چهارچوب زما گیری 

له سبک معام بسیار به  شود،  اده  نی استف لهزما یک معام بستگی دارد.  به گری  گر موقعیت که 

نبال موقعیت درون هفتهد یک های  ست  ست، ممکن ا نوان هفتگی را به بازٔهای ا  چهارچوبع

یک  و  التر  با نی  به بازٔهزما نه را  یینروزا پا نی  نوان چهارچوب زما یک روز و ع خاب کند.  نت تر ا

ساعته ست. ترکیب  دو یگری ا سب د نیز  یاقهیدقیسو ترکیب  ساعتهششنیز ترکیب منا

ست.  ارزشمند ا

 

 گری موقعیتزمان ورود به معامله

ست که قیمت نکتٔه یطی ا شرا ورود،  برای  معینی حرکت  ها کشش دارند، حتی اگر در جهتمهم 

نند. می نجام می نیازاپسک لی ا در جهت قب برگشت معکوس  بارتبهشود. حالت  ریدع ، قیمت گ

ست. چرخش  خوردهشکستبرای معکوس کردن مسیر تالش کرده، اما  برگشته ا و به عقب 

بهینه  نقطٔهشود که به عقب باعث می نی که قیمت-ورود  حرکت میزما باال  سمت   -کنندها به 

برسد. این کار به  نقطٔهبه  ست که نام« Uچرخش »ورود  سوم ا یر مسیر مو آن از تغی گذاری 

نام ف  خال پیچش خودرو از مسیر به سمت م نندگی  ختانه برخالف را شب ست. خو گذاری شده ا

U .ست نیای فارکس کاری قانونی ا  در د

ینکه قدرت تبدیل پیچش  به Uبرای ا التی را  نال معام سیگ یک  نید، به  جسم ک بی ت به مثالی خو

اشین به یک م ین زمینه توجه کنید:  یک میدر ا نتوم( سرعت به پیچ نزد نیروی حرکت )موم شود. 
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ین سادها ضیاتی  یا سبات ر حا با احتساب ها م وری  سودآ ست. هدف ما در گام اول رسیدن به  ای ا

ست. در گام 5۰ بودن ا صحیح  ینهدرصد  به بسیاری از های بعدی، به  یز در  سازی عملکرد ن

این کها توجه میروش با بررسی چهارچوبشود.  جایگزین و موقعیتار  نی  بازار رخ های زما های 

له است.می ولین هدف هر معام آوری ا سود  دهد، اما 

 

 هابک تست

شکست  الت خط  ستفاده از معام با ا سودآوری را  لیت  یک حس قاب ست که  تر ا ین  -به در ا

شد داده  ضیح  خش تو ثال )جدول  -ب این م در  ید.  ور ست آ سترات۱ - 6به د ستفاده از (، ا با ا ژی 

یک و  در چهارساعته سه خط  آزمایش به GBPUSDساعته سه خط  التی  ورودی معام یک  نوان  ع

ست:  تراتژی این ا س ین ا بده و رها کن»شد. شعار ا داده«. قرار  ین صورت ما اجازه  یم که در ا ا

سمت سیستم خود به درنتیجه هیچ حد ضرری به  ی کار کند؛  ی به نقطٔهتنها حرکت سر سر 

 کند.ینم

تراتژی  6-1در جدول  س ده از ا و  چهارساعتهبا استفا یک تست  ساعتهکیسه خط  سه خط 

در  ست(  بک ت آوری را  GBPJPYگذشته ) سود ترهای مهم  پارام شته،  ادیم. این تست گذ انجام د

سبت سود به ضرر،  نگین ن کرد. میا ورده  برابر  16برآ در  1سود  بود که  5 یک میانگین  درواقعضرر 

پیپحالنیبااست. ا سرسربه نگین  برنده ، میا پیپ 92های  بل میانگین  های پیپ در مقا

ست برنده 50منفی  رفتهازد 1.8ها بود.  سیستم ینگایم × 4 یک  اد  ج ن ضرر بود که باعث ای

ور می آ شید که  بارکیشد. سود با یگر به خاطر داشته  یریت است.  کینیاد ون مد بد نتیجه 

نت نقطٔههیچ حد ضرری به  گرنه میورود م ست و یزان قل نشده ا وری کلی را به م سودآ نست  توا

بل یش دهد. یتوجهقا  افزا

 



 

 

 : رمز ارزها7فصل 

نمی یهما  نیم تجز لهتوا و معام بنیادی  نیروهای  از  حلیل خود  شاره به وت ون ا بد سات را  گری احسا

یره- 1ارزها رمز و غ ین  یوم، لیت کو نیم. -بیت کوین، اتر برسا یان  پا  به 

باب نمیها فقح بهط به جنون جمعیت  لکه  ب ادگی پردازند  یج(  مظهریس اهرم )لور از نقدینگی و 

تند. اما  ازحدشیب ونیز هس ینگی و اهرم( در ظهور خارق یهرد )نقد ین این عوامل  بیت کو ده  العا

ینده اخطار میدر ماه در مورد آ یرعادی به ما  و غ یر  باب چشمگ یر دارد. هر ح یر تأث دهد. های اخ

ین  ست که پیشمشکل ا نشان از نویسا ین نظر، بیت کوین  تند. از ا بسیار ناقصی هس های 

گرانٔههای شیدایی دارد. سودا ترک   2تاریخی مش

آن ارز رمز نیست؛  صریح  آن  سخ  پا جیتال چیست؟  ی دی ی دارا لکه نوعی  تند، ب نیس پول  یا  ال  ها کا

با الگوریتم تند که  بالک چینهس نکار مرکزی 3های  پیما یگر به  نیازی  خود، د دل  با برقراری ت برای 

 ندارند.

نون ازنظر ف روشقا ختل ف گذاری، کشورهای م ی ختلفی برای تعر دارند. فراتر از  ارزها رمزهای م

نی هر کشور در مورد ماهیت  نی و قانو الیل درو نگی در این متن ، ارزها رمزد بر چگو مرکز ما  ت

آن التی  ست.معام  ها ا

نشایسته آ اده از  رین رویکرد، استف نیم ت بدا ست  تر ا به ضوع  درک مو برای  سی است.  احسا الیز 

بسیار منطقی روی می ارزها رمزکه  تند. اتفاقی   ارزها رمزدهد، خریداران مظهر رفتار گروهی هس

ید می دیگران میخر نند، چون  شندگان میک و فرو یگران میخرند  یرا د شند، ز شند. ما فرو فرو

تیم. جازی هس حرکت گروهی م  شاهد 

لچالش  رهمعام بال کند.  گ یا جمعیت را دن شود  حو  ست که چه موقع م چالش  کینیااین ا

یرا جنون جمعیت باعث می اده نیست؛ ز نتواند الگوها س نتی  س ل  نیکا یگر تحلیل تک شود که د

                                                             
ارز پول رمز)یا  ارز رمز 1 ا  ایه رمز، ی یپ ال ( نوع ت ی دیج لت  پول  ا اص ید  أی احد پول و ت ید و ل ر آن تو النقلاست که د تق ان اده پو و تف اس ا  ل ب

ز تم ا ری لگو یا ا ری ه ا ی رمزگذ موال  بهکنترل م د و مع یشو ار م نک مرکزی( ک ا ی به یک ب ستگ اب تمرکز )بدون و ر غیرم دطو  کن

لب 2 اهده مط ش  م

ن 3 ی ده بالک چ ا د ست که  ا ت  ا ت اطالع م ثب ت س ی ی یک س ا ن  شدهثبته آ ی  ابلرو تند حذفق س ی ییر ن ا تغ  .ی
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یهدقیقی ارائه کند. حال صورتبهرا  گر تجز نکه ا شد، میآ با سات  احسا برمبنای  لیل  ح از وت تواند 

دارها ب ینمو اده هشکست قیمت  لتر استف یک فی نوان  یا خروج از  کندع ورود   رمزو به هنگام 

به  ارزها نی که  سا رای ک بازار ب زنگاری  ست که رم دلیل ا ین  ا به  دقیقا   دهد.  ئه  ارا درستی  العات  اط

یسک االتر عالقهر ب ساس ارائه میهای  بر اح تند، اطالعاتی مبتنی  شکست مند هس دهد. تصور 

ند راهنمای کارآقیمت می آنتوا جارت  برای چگونگی ت بیایید این موضوع را بهمدی  شد.  طور ها با

نیم.  مفصل بررسی ک

 

 ارزها رمزگری مراحل معامله

سترسی به  ینکه از قبل د ولین چالش  ارزها رمزبا فرض ا شد، ا با داشته  وجود  پول  ف  یق کی از طر

ست. کدام آن ا نوع  خاب  نت صدها ا کرد؟ در  ارز رمزیک از  ید معامله  با یخ را  یل  ۱۱تار ور ، ۲۰۱8آ

شد. چگونه معامله ارز رمز ۱566 شته، فرصتاعالم  بزرگ احاطه دا اد  ید بر این تعد های گر با

خاب کند؟ نت التی مناسبی را ا  معام

بیروش لههای  برخی معام دارد.  وجود  الت  برای معام سهام پنیشماری  نبال  هستند.  1گران به د

یک آن یر  -بسیار کوچک  متیباق ارز رمزها  الر ۱ز یک حرکت  -د نگاه منتظر  کرده، آ خاب  نت ا

پایین،  سطوح  این  باشید گاهی قیمت در  داشته  تند. البته به خاطر   دهندٔهنشانبزرگ هس

له ارز رمزارزشی بی ست معام ست؛ البته ممکن ا شد.ا با گاه  آ سهام  آن  نسیل  ر خود از پتا  گ

ست که به ی ا سته از رمزارزهای آن د خاب  یگر انت یه رویکرد د سرما گذاری مانند سطح معقولی از 

الر  لیون د ندافتهیدستصدها می ینا یه. ا سرما نهگونه  ال نظر عاق یرا نشان گذاری به  ست؛ ز تر ا

یرامون آن می پ تند. ارز رمزدهد که جمعیتی   مشغول فعالیت هس

یا این  آ ست که  خیص الگو ا در حال تش لیدی  لتری ک یک فی یک رمزنگار،  خاب  پس از انت اما 

ست؟شانن ش ا یا فرو ید   دهنده فرصت خر

                                                             
ر  1 دال ز یک  متر ا ی که ک هام ی س ی یعن ام پن یسه زا رد درا ا د رزش  ا هم    هر س



 

 

 معامالت فارکس ندٔهیآ: 8فصل 

 اجتماعی ها، هوش مصنوعی و معامالت فارکسالگوریتم

به لیتیک که  ئوپ یع در دنیای رویدادهای ژ سر ل رشد  در حا 2سرعت  در  4/7 (2 و  4 روز  7ساعت 

اده اد زیادی از د و جذب تعد نیاز به نظارت  جاری  تند، ارزهای ت در دهههفته( هس دارند.  های ها 

وت رهای کمّی، متفا به متغی سته  اب یط بازار و را ش ی  ب یا رای ارز ب الزم  نش  دا شته،  ا تر بوگذ د؛ لذ

نی قرار میمعامله یدادهای جها نیز کمتر تحت تأثیر رو نیگری فارکس  شدن گرفت اما امروزه جها

ست که داده ترنت، موجب شده ا یق این باطات از طر سات بهارت و احسا نتقل ها، صدا  سرعت م

ضعیت  و در این  ند.  ست. زمانی  کردن جداشو شوارتر از همیشه ا الت د سیگنال از اختال

ترهای  ل بااهمیتقیمت مهمفی سی  ترهای احسا ل اد و فی ید ترهای رو ل ند، اما امروزه فی بود ر تر  ت

بازارها  نههستند.  یهاساما چیده ی پی با   ی و تقر تند.باز   ای هس

له بهاین روزها معام دادهگری ارز  در جذب  نی،  نسا حدود عمل صورت ا بسیار م نی  های جها

از می ستفاده  حاظ قطعا  ا ین ل بد ند؛  نهک  ندٔهیآگری انسان، برای کمک به معامله هاساما

شاره میمعامله این حقیقت ا بسیاری از مراجع به  ست. در حقیقت  نند که گری ا 7ک درصد  ۰

له یید کاهش معام ست. تأ یتمی ا الت، الگور نشان از فرصتکل معام بی،  های شغلی گران تجر

یدی در  دارد که به مهارت حوزٔهجد بٔهو  یسینو کدهای فارکس  جر شته  ت سی مالی احاطه دا مهند

 باشند.

آرام و  یش خواهد یافت  افزا بسیار  نی  نسا یرا الت غ آرام با بهبود هوش مصنوعی، درصد معام

ینکه بعد از اقتصاد تهی، همانمعامله شد. جالب ا نابود خواهد  لهگری انسان  گران طور که معام

با  نی  نسا نها زین می یهاساما یگ ند، تعداد کمی کامپیوتری جا نی باقیشو نسا نده نیروی ا ما

یت، همانند حوزه درنها بود.  بق خواهد  سا از  ر  ر، ارزشمندت دیگ نه ندٔهیآهای  ساما ای بازار فارکس 

له ست تعدادی معام بر هوش مصنوعی خواهد بود که ممکن ا تنی  آن مب با  نیز  نی  نسا گر ا

نندهمکاری  نشان میک این جبر  نیادی چقدر ارزشمند خواهد دهد.  لیل ب ح  بود. که ت
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نی  نسا یابیدر معامله جهتازآنعامل ا شت که ارز دا بسیار گری فارکس ارزش خواهد  آن  های 

له لی معام ص ضعف ا بود.  نمیراهگشا خواهد  ست که  ند رویدادهای گری مصنوعی این ا توا

شوک و  لیتیکی  ئوپ آن را بهژ ط به  بو برنامههای مر نی که  بسنجد. البته تا زما های درستی 

بت التی م شد، هوش مصنوعی میمعام یتم با واقعی احساسات تواند بهنی بر الگور دقت زمان 

پیش نی بهبازار را  نسا نیروهای ا برهه  ین  و در ا ینی کند  بود. حداقل تا ب خواهند  حدود  شدت م

یده می 1«تکینگی»زمانی که  باشد. د وجود داشته  نی نقشی  نسا برای عامل ا ست  شود، ممکن ا

پحالنیباا آن زمان،  با کمک، تا  جارت  یید دنیای ت بیا ست.  نجام ا در حال ا های یشرفت 

نیز این اتفاق  در حال حاضر  نیم که  نسانی را بررسی ک یرا ینی هوش مصنوعی –غ  یجابهجایگز

نیمعامله نسا با کمک  -گران ا الت بدوی  نواع مختلفی از معام و ا ست  در حال رخ دادن ا

دارد. د  وجو  کامپیوتری 

 

 بات

تند که عاملههای مها سیستمبات ساس برگری خودکاری هس یتم ا ای از ها )مجموعهالگور

اده یل میقواعد( د نالها را به اطالعاتی تبد سیگ نند که به  جر میک التی من ند. آنهای معام ها شو

له برای معام یق معامله را  ست ( EAsگر از طر خصصی( انجام می ارانید با حساب و ت دهند که 

بان  ستفاده از ز با ا تند. این نوع ربات FIXEDکد  ند؛ لذا مرتبط هس نیست ش  باهو اقعا   و ها 

یک همان سطور که  یا مکان لٔهیو ال  خصی تس شتباهاتی را در نقلیه ش ست ا یاب گوگل ممکن ا

بات باه میعبور از تقاطع انجام دهد،  آنها هم گاهی اشت نند. البته  نند از اشتباهات ها میک توا

یرند. اد بگ د ی  خو

باهات  -سطح طراحی فعلیدر -ها بات شت گاهاز ا نمی یخودآ آنپیدا  نند.  نها ک سا  ت سا ا ز  نی ها 

شا می نند. باترفتار قیمت را تما تند چون معاملهک حبوب هس بسیار م در تالش ها  ال   ران معمو گ

                                                             
یتک 1 ر  ینگ ییهفرض یفناو ییشاست که پ ا ین ر  کندیم ب در فناو ب  ا ت هایت یکه ش رن اعث م د دیب صنوع شو شر پا یکه هوش م یز هوش ب ش  یردبگ ی

به تغ تو منجر  اشگرف  ییرا ت ی ا یح انپ شر  ی ن ب مد د. یت شو  ب
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د و  8-1ار نم

نال گ یسی نوع وش مص  های ه

ست که بی بهترین مهارتی ا جر نش ت بهتر است  -در عصر ظهور هوش مصنوعی-امروزه  بشر دا

له پی معام در  یز تنها  شد. این کار ن با اصل میآن را داشته  لهگری ح گر در اثر شود. معام

التش،  خصی ٔهیپامعام سبت به طرحدانش ش سعه میاش را ن ناکارآمد تو ی کارآمد یا  دهد. های

له ندٔهیآ ش ممعام با همراهی هو شراکتی  بود.گری فارکس   صنوعی خواهد 

 

 گیرینتیجه

یک کتاب، معاملههیچ نکهیباا نمیکسی از  یاد  باشید که گری را  یرد، اما به خاطر داشته  گ

شود، اتفاق می معاملٔه جام  ن نکه ا آ و برنده قبل از  نگرش  جموعٔهافتد.  له م گر یک ذهنی معام

نی فراهم می یت روا و روا لی  لی ید تح در برای معامله می گیریکند که منجر به تصمیمد شود. 

ین زمینه، هدف  له ارٔهیسا رای معام لی ب لی ح ِ ت ر رت ب  ِ یدگاه د ئه  ارا ده فارکس،  بو ستگران ارز   .ا

جه نتی برخی  یان  پا یریدر  لهگ در مورد معام برای ها  ست  تر ا به دارد که  وجود  گری فارکس 

ند: شو برجسته  نندگان   خوا
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نیادین، رفتار قیمت را .1 ب نیروهای  ست که  آنشکل می درست ا ها این کار را دهند، اما 

جام می یق احساس ان  دهند.از طر

پلیتیک ارزها جفت .2 ئو یسک ژ بهره؛ و ر نرخ  انتظارات در مورد رشد؛ تصمیمات  ، تعادل 

نند.را کدگذاری می  ک

یه .3 نتی به تجز س ون توجه به همسویی اتکا  نجام معامالت بد برای ا حلیل تکنیکال  وت

ست. ساس، کاری ناقص ا  اح

و نمو .4 سه خط  حی از دانه Renkoدار  م میسط سات غالب بندی را فراه نند که احسا ک

در بازار را مشخص می یج   کند.را

تراتژیمهم س آزمایش ا و  جربه  الت ت جام بهینه معام ن نکته در ا رین  برای ت ست.  ید ا های جد

آموزشرسیدن به این هدف، می نید از  نیدتوا ده ک صی استفا  درکه  های خا

www.learn4x.com له نٔهیدرزم سات در معام بل ارزها رمزگری آنالیز احسا  است. مشاهدهقا

 

 


