
 این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ 
تاز  وارد شدهاگر  ارزهای خارجی)  معامالت  عبارتی  به  (یا  فارکس  معامالت  دنیای  به  مشتاق ه  و  اید 

یادگیری بیشتر هستید، این کتاب برای شما مناسب است. این کتاب با یک هدف نوشته شده است 

 و هدفش این است که هر آنچه برای شروع باید بدانید را به روش ساده واضح و منطقی توضیح دهد. 

هایی که باید از این کتاب فرض شده شما دربارۀ نحوه عملکرد بازار فارکس، یا دربارۀ اصول و روشدر 

آنها پیروی کنید تا به درآمد مداوم دست یابید، اطالعات کمی دارید یا اصالً اطالعاتی ندارید. ثبات در  

معامله یک  عنوان  به  بتوانید  اگر  چون  است.  اصلی  کلید  کارتان  اینجا  در  باشید، گر  داشته  ثبات 

 توانید به درآمد خوبی دست پیدا کنید. می

 

، همۀ آنچه که باید بدانید را فراهم کرده است. همۀ مطالب با اصطالحات کتاب فارکس برای مبتدیان

تر شما کمک اند تا به یادگیری سریعساده و واضح، به همراه صدها مثال و نمودار توضیح داده شده

)، که  MT4(  ۴گیرید چگونه معامله کنید، بلکه با استفاده از پلتفرم متاتریدرشما یاد میکنند. نه تنها 

میمعروف است،  دنیا  در  رایگان  پلتفرم  به دست ترین  که  جدیدی  اطالعات  و  دانش  این  با  توانید 

 اید پیشرفت کنید. آورده

از همان ابتدا تا ثبت اولین  به طور خالصه، این کتاب همان چیزی است که به آن احتیاج دارید، و  

 کند. سفارش معامالتی، مرحله به مرحله به شما کمک می

 

 این کتاب حاوی چه مطالبی است؟ 
انگیز معامالت فارکس کتاب فارکس برای مبتدیان یک راهنمای ساده برای گام نهادن در دنیای شگفت

 است. 

شود چگونه و چرا ما بازار فارکس داریم، عملکرد و  روند انجام معامالت در این کتاب توضیح داده می

های تحلیلی مختلف، به همراه درک اهمیت حجم و قیمت ارائه این بازار چگونه است. همچنین روش

ه پوزیشن و های معامالتی، ریسک، انداز اند. سپس این کتاب مفاهیم مارجین و لوریج، برنامهشده

شوند تا برای شروع به شما  بندی می دهد. بعد از آن، همه مطالب جمعمدیریت پول را توضیح می



متاتریدر معامالتی  پلتفرم  مهم  عناصر  پایانی،  بخش  در  و  کنند  و ۴کمک  انجام  نحوه  همچنین  و   ،

 شود. مدیریت معامالت توضیح داده می

تر اند تا به شما کمک کنند که سریعت ساده ارائه شدهبه طور کلی، تصاویر زیادی به همراه توضیحا

یاد بگیرید. اگر به دنبال کتابی باشید که از همان ابتدا تا هنگام انجام اولین معامله با شما همراه  

 باشد، درنتیجه این کتاب برای شما مناسب است. 
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 فهرست مطالب 
  

  ١٣ ....................................................................................................... گفتار شیپ

دهم من چه کسی هستم، چرا این کتاب را ای بر کتاب است و در این بخش توضیح میاین بخش مقدمه

خواهم شما از خواندن این کتاب چه چیزی یاد بگیرید. فارکس برای مبتدیان همین است. من نوشتم و می

آورم وقتی که خودم ارۀ میزان دانش شما در زمینۀ معامالت یا دنیای فارکس ندارم. به یاد میهیچ تصوری درب

انسانابتدا شروع به معامله  بود.  برایم چگونه  را آموزش بدهند یا  ها وقتی که میگری کردم  خواهند چیزی 

شود.  خاطبانشان می بنویسند، تصورات و ذهنیاتی در مورد آن موضوع دارند و همین باعث سردرگم شدن م

ای در این  ها و اصول پیچیدهطور نیست. ایدهاین  –این بدان معنا نیست که این کتاب یک کتاب مبتدی است  

کتاب وجود دارند اما امیدوارم آنها را به طور ساده، واضح و دقیق توضیح داده باشم. این نحوه ارائه مطالب 

ین بازار به آن اعتقاد دارم، روش درستی است. ممکن است دهد روشی که من برای وارد شدن به انشان می

ها تجربه است. و امیدوارم شما هم با های من حاصل سال بعضی افراد با نظر من موافق نباشند، اما دیدگاه

 آمیز خود از این تجربیات بهره الزم را ببرید. شروع سفر معامالتی موفقیت

 ٢١ ............................................................................ بر بازار فارکس  یا : مقدمه١فصل 

تواند برایتان یک مکان ترسناک به نظر اگر در دنیای معامالت ارزها تازه وارد هستید، بازار فارکس می

کنندگان بازار چه داریم، شرکتکند، چرا این بازار را  دهم چگونه بازار عمل میبرسد. در این فصل توضیح می

توانید وارد این بازار شوید و از معامالت ارزها سود کنید. این فصل مبانی را کسانی هستند، و چگونه شما می 

 دهد. گذارد و بعضی از مفاهیم پایه را توضیح میبنیان می

 ٤٠ ......................................................................................... یاصل ی: ارزها ۲فصل 

ها، مشخصات و بعضی از فاکتورهای محرک این کنیم و من ویژگیترین ارزها را بررسی می در اینجا ما معروف 

ی معامالتی فارکس شما را تشکیل حرفههای  ها ارزهایی هستند که پایه دهم.  اینارزهای اصلی را توضیح می 

 خواهند داد.

 ٥٥ ....................................................................................... ارز  ینرخ گذار :۳فصل 

می نرخ ارزها  معامله گذاری  برای  عدد، تواند  که  زمانی  ویژه  به  باشد،  کننده  گیج  بسیار  جدید  رقم   گران  پنج 

گذاری ارز ، از اسپرد و  قیمت خرید و فروش گرفته نرخ   هایاعشاری داشته باشد.  در این فصل من همۀ جنبه 

دهم. عالوه براین، اهمیت گذاری متفاوت جفت ارزهای ین نسبت به ارزهای دیگر را توضیح میتا دلیل نرخ

 اسپرد را با توجه به روش شما در بازار، توضیح خواهم داد. 

 



 ٦٨ ........................................ آورند یرا به حرکت در م یکه بازار ارز خارج ییروها ی: ن۴فصل 

کنم. بعضی از آنها محرک بازار هستند، اما بعضی از در اینجا من نیروهای اصلِی محرِک این بازار را معرفی می

گیرد، و  ی از بازارهایی هست که بیشترین دستکاری در آن صورت میگونه نیستند! بازار فارکس یکآنها این

 دهد! باید بدانیم چه کسی، چه کاری را  کی، چگونه و چرا انجام می

 ٧٩ ............................................................................... ی گر معامله یها: روش۵فصل 

گیرند. من از سه تحلیل استفاده گران تنها دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در نظر میاکثریت معامله 

کند و یک ای این تصویر را کامل می دهم. تحلیل رابطهکنم و در اینجا علت و چگونگی آنها را توضیح می می

 گیرند.  ر میگران کمی آن را در نظدهد که معامله دیدگاه سه بعدی از بازار را به شما می

 ١١٢ ................................................................ )VPAVPAVPAVPA( متی حجم ق  لی: قدرت تحل۶فصل 

ام، سنگ بنای حرفه معامالتی خود گری کردهاین روش معامالتی، روشی است که از وقتی من شروع به معامله 

ا معرفی  ام، و امیدوارم بام از این روش استفاده کردهمن را تشکیل داده است. من در هر بازاری که معامله کرده

آن در اینجا، شما هم از آن استفاده الزم را ببرید. این یک روش قدرتمند و منطقی است و زمانی که آن را یاد 

استفاده شود، یک   ٤کنید. هنگامی که از این روش به همراه پلتفرم متاتریدر  بگیرید، هرگز فراموشش نمی

بینی بازار و رفتار قیمت،  کند و تکنیکی برای پیشگران فارکس فراهم میفرد را برای معامله روش منحصر به

قبل از وقوع، است. و در صورتی که بخواهید بیشتر در این مورد یاد بگیرید، من یک کتاب کامل درباره این  

 ام، اما اجازه دهید که اول از اینجا شروع کنیم! موضوع نوشته 

 ١٤١........................................................................................ : روند معامالت۷فصل 

گذاری کردم. ممکن است بخواهید از این فصل بگذرید، اما این کار را نکنید! من این فصل را روند معامالت نام

زیشن تر از همه اندازه پوی محاسبات اساسی حساب معامالتی را بر حسب لوریج، مارجین، و مهمدر اینجا همه

شود. شما باید  گران جدید توضیح داده میچیزی که به ندرت برای معامله   -دهمو مدیریت ریسک توضیح می

بهانه  بخوانید. هیچ  را  این فصل  یا سه دفعه  بیشتر دو  این موضوعی است که  نیست.  قبول  قابل  برایم  ای 

زئیات بسیار مهم هستند. اگر جزئیات را  توانند آن را بفهمند. به یاد داشته باشید، جگران فارکس نمیمعامله 

  شود.بفهمید،  موضوع برایتان روشن می

 ١٧٩ ............................................................................. و پول  سکیر  تیری: مد۸فصل 

دهم چگونه ریسک را در هر معامله تعیین و  بخش مالی، بخِش آسان ریسک است. در اینجا من توضیح می 

شدید  گران موفق فارکس دست پیدا کنید، متوجه میتوانستید به ماهیت اصلی معامله مدیریت کنید. اگر می

گردد.در این فصل قوانینی که باید برای مدیریت صحیح ن موفقیت به همین مدیریت ریسک بر میبیشتر آ

  دهم.  ریسک مالی دنبال کنید را به طور مفصل توضیح می

 



 ١٨٨............................................................................... شما   ی: برنامه معامالت۹فصل 

گر موفق، تنها داشتن یک برنامه معامالتی به همراه قوانین آن نیاز بود،  اگر برای تبدیل شدن به یک معامله

معامله  از  پر  دنیا  میبنابراین  موفق  کتاب گران  از  بسیاری  نیست.  طور  این  می شد.  به شما  برنامه  ها  گویند 

از قوانین ستاپ و انواع «قوانین مکانیکی» پیروی معامالتی شما باید قوانین ورود و خروج داشته باشد و باید  

کنید. شما باید یک یا دو قانون برای خودتان داشته باشید، اما این قوانین برای مدیریت پول شما هستند.  

 بقیه چیزها اختیاری است! 

 ٢١٧ .............................................................................. معامالت  ی: روانشناس۱۰فصل 

گری در حقیقت یک بازی ذهن به ها، معامله ترس و طمع عوامل محرک بازارها هستند و در بسیاری از روش

گری به دست آوردن یا از دست دادن پول نیست بلکه مدیریت ذهن است. اگر نسبت آید. معامله شمار می 

دیگری که اطراف شما هستند بتوانید ذهن خود را بهتر مدیریت کنید، موفق خواهید شد. در این   به افراد

دهم که به شما  ای را توضیح میکند و برخی از مفاهیم ساده دهم ذهن چگونه کار می فصل من توضیح می

 کند تا احساسات خود را در زمان شروع معامله کنترل کنید. کمک می

 ٢٣١....................................................................................... وکر: انتخاب بر ۱۱فصل 

دهد و یا چرا کاری را دانند بروکر یا کارگزار چه کاری انجام می گران هستند که میتعداد معدودی از معامله 

کنند. در این فصل من انواع مختلف و شکایت میآید، گله  دهد، و بنابراین وقتی که مشکلی پیش میانجام می 

هایی که شما قبل از افتتاح حساب  دهم و سوالبروکر را با نکات خوب، بد و زشت مربوط به آنها توضیح می

باید از آنها بپرسید را برایتان توضیح خواهم داد. انتخاب بروکر مانند یک میدان مین است، و حتی با بروکرهای 

های الزم را به دست آورید تا بتوانید بهتر شکستی وجود دارد بنابراین باید مهیا شوید و آگاهیبزرگ احتمال ور 

 با آن مواجه شوید. 

 ٢٥٤ .............................................................................. : انتخاب جفت ارزها ۱۲فصل 

ایم. در اینجا من جفت ارزها، و نحوه هایشان صحبت کردهک از ارزها و ویژگیدر فصل قبلی، ما در مورد هر ی

دهم. همچنین رفتار، و اهمیت جفت ارزهای کراس را به عنوان جایگزینی برای جفت ارزهای اصلی توضیح می 

ا کند تا نقاط قوت و ضعف واقعی یک ارز را پیددهم که به شما کمک میمفهوم ماتریس ارز را توضیح می

  کنید.  

  

  

  

 



  ٢٧١ ................................................................................ م یشروع کن دیائی: ب۱۳فصل 

دهیم که این فصل خیلی طوالنی است. در این فصل ما همه مطالب را به همراه  معامالت واقعی توضیح می

اند. همه چیز در اینجا توضیح داده شده است چرا که من در همه در زمان نوشتن این کتاب، گردآوری شده

از تحلیل اولیه گرفته تا بستن یک پوزیشن، و هر چه که در این بین وجود دارد، با شما همراه هستم.    مراحل

در این فصل فرایند کاملی از آغاز تا پایان، از تحلیل اولیه تا ورود، ماندن و خارج شدن از معامله به شما ارائه 

های مختلف آشنا رهای مختلف و در تایم فریمگری با استفاده از نموداشود. در این فصل با قدرت معامله می

  توانند برای شاخص قدرت ارز نیز استفاده شوند.شوید، که همچنین میمی

  ٣٣٣ ..................................................................... ۴دری : شروع با پلتفرم متاتر۱۴فصل 

ستید، باید یک پلتفرم معامالتی داشته باشید و چه انتخابی بهتر از پلتفرم معامالتی  حاال که آماده حرکت ه

گران فارکس است، و خود من هم از همین پلتفرم استفاده ). این پلتفرم شماره یک برای معامله MT4(  ۴متاتریدر

این پلتفرم رایگان است و  توان در یک کلمه خالصه کرد و آن هم «سادگی» است!  کنم. این پلتفرم را میمی

تقریباً در همه بروکرها در دسترس است. عالوه براین، اگر بخواهید بروکرتان را تغییر دهید، نیازی نیست که 

اینجا من ویژگی یاد بگیرید. در  را  و بستن پوزیشنپلتفرم جدیدی  باز کردن، مدیریت  ها، های اصلی، نحوه 

 دهم. و چیزهای دیگر را توضیح می سازی نمودارها و پلتفرم معامالتیشخصی

  ٣٦١ ...................................................................................... گان یرا یمنابع معامالت

گران فارکس  را پیدا کنید و همچنین من های رایگان  برای معامله توانید تعدادی از بهترین سایتجا میدر این

هایی که به من اجازه دادند تا از تصاویر یا محتویات سایتشان استفاده کنم،  این بخش از افراد و شرکتدر  

 ام. قدردانی کرده

  ٣٦٤ ........................................................................................................ نامهواژه

شوند گری فارکس استفاده می گران که در دنیای معامله عامیانه معامله فهرست بعضی از اصطالحات رایج و  

  در این بخش ارائه شده است. 

 



 گفتار پیش

گوید: مردم همیشه نگران اقتصاد و جهان هستند مخصوصاً از سالگی می   ١٠٦ایروینگ کان در سن  

کنم مردم . من احساس می٢٠١١ر سال  و بحران بدهی حاکمیت اروپا د  ٢٠٠٨زمان بحران مالی سال  

های جدید باید یاد بگیرند که خوشبین باشند چون زندگی ادامه دارد و گاهی اوقات به خاطر سیاست

 دهند. های خوشایندی به طور غیرمنتظره روی میهای علمی، شگفتییا پیشرفت

ی ما آرزو داریم از نظر مالی مستقل باشیم. یا شاید آرزو داریم شغلمان را ترک کنیم. شاید این  همه

توانیم برای حمایت از خانواده خود آن را  شغلی باشد که از آن متنفریم، اما تنها شغلی هست که می

کردیم؟  مان فراهم میتوانستیم زندگی بهتری برای خودمان و خانوادهشود اگر میداشته باشیم. چه می

تری داشته باشیم. این  توانستیم زمان بیشتری را با خانواده خود سپری کنیم و زندگی با کیفیتو می 

آرزوی خیلی از انسانهاست، و اصالً اشتباه نیست. این به نوعی یک جاه طلبی ستودنی است و من از  

 کنم. صمیم قلب آن را تائید می

گری در بازارهای ده کردن این آرزو است و رسیدن به این آرزو به وسیله معاملههای زیادی برای برآور راه

طلب که به دنبال  های فرصتها است. با این وجود،  بسیاری از بازایابارز خارجی، تنها یکی از این راه

شده کار  به  دست  هستند  سریع   پول  به  پول  رسیدن  بازاریابی،   ترفندهای  از  استفاده  با  تا   اند 

کند. مطمئنم که شما  کار و امیدوار را از چنگشان درآورند. هیچ چیز آنها را متوقف نمیگران تازهمعامله

های هنگفت، پول آسان، و  انگیزی از ثروتهای هیجاناید.آنها وعدههم قبالً با این افراد برخورد داشته

تواند متعلق به قه کار در هفته میگویند همه آنها تنها با چند دقیدهند و میزندگی مجلل به شما می 

ها استفاده کنید، بنشینید و شاهد  شما باشد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که از فرصت

 تحقق آرزوهایتان باشید.  

زند. دار شدن شهرت بازار ارز خارجی شده، و همچنان به آن دامن میمتاسفانه این حرفها باعث لکه

ها و ادعاهای هیجانی شود، و این طرحیابد، اوضاع به آرامی بهتر میتکامل می  چون بازار به تدریج

چیزی به جز کالهبرداری نیستند. آنها فقط و فقط به یک دلیل وجود دارند. و آن دلیل پولدار کردن  

دهند. میاند و هرگز هم این کار را انجام نها است نه شما. اکثریت این افراد اصالً معامله نکردهبازاریاب

آنها هیچ دانشی در مورد بازار نداشته و یا اطالعات کمی در این خصوص دارند، آنها هرگز یک کلمه  
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فروشند که نه تنها شما را بی  ای را میاند و همه آنها چرندیات بیهودههم درباره تحلیل بازار ننوشته

 کنند، بلکه اصالً هیچ ارزشی هم ندارند. تر میپول

شکند برد و امیدها را در هم میخودی خود غم انگیز است چرا که رویاها را از بین می  این موضوع به

دارد. وقتی که امید از بین برود، دیگر چیزی باقی چون در زندگی امید است که ما را زنده نگه می

 ماند.  نمی

ناراحت کننده نیست؟ از طرف دیگر، این کاله های  د و کالهبرداریها هستنها فراتر از اینبرداریآیا 

گیرد که دستکاری سریع و سادۀ قیمت در آنجا رایج است. بازاریابی اینترنتی و بروکرها را هم در برمی

گر آموزش دیده، یک بازار تکامل یافته، و محکم کردن  با این حال، این امر از طریق ترکیب یک معامله

 قوانین توسط مقامات نظارتی مختلف، در حال تغییر است. 

 بنابراین، راه حل چیست؟ 

در وهله اول من امیدوارم که این کتاب از بعضی جهات، تا حدی، به شما کمک کند تا بتوانید تعادل  

اید، دلگرم شوید. کمک در دسترس شما است را برقرار کنید. اگر امیدها و آرزهای خود را از دست داده

آمیز است و این کتاب تا حد ممکن تفاوت غراقچون این کتاب نقطه مقابل این تبلیغاِت بازاریابِی ا

قصد من یادگیری صحیح شماست، قیمت این کتاب   کهاینزیادی با این دیدگاه دارد. دوماً، به خاطر  

تا بتوانید در مسیر تبدیل شدن به یک معامله پایین است؛  های ترقی را طی گر فارکس، پلهبسیار 

 کنید. 

اید امیدوارم این کتاب به شما کمک کند تا دوباره امید خود را  ست دادهدر پایان، اگر امید خود را از د

 به دست آورید، و شما را به مسیر درست بازگرداند. 

 اما قبل از شروع اجازه دهید که موضوعی را برای شما شفاف سازم. 

های  کتابگری کار آسانی نیست. این کتاب باید یکی از  بازار ارزهای خارجی پیچیده است و معامله 

یابد. آموزش و یادگیری هرگز متوقف خوانید، چون دانش شما افزایش میبسیاری باشد که شما می

 شوند. نمی

کنند شروع کردن، معامله  متاسفانه شایع شده که بازار فارکس، یک بازار «آسان» است. و همه فکر می

 و پول درآوردن در این بازار آسان است.  
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گر، به معنای واقعی کلمه، در طی توانید به عنوان یک معاملهست. شما میمورد اول قطعاً درست ا

گری کنید. تمام آنچه که نیاز دارید یک کارت اعتباری و یکی از بروکرهای  چند دقیقه، شروع به معامله

آنالینی است که تعداشان هم زیاد است و خوشحال خواهند شد تا یک حساب برای شما باز کنند، و 

ساعت روز باز است، بنابراین هرجای دنیا که باشید   ٢٤توانید شروع کنید. بازار  راحت می  بعد خیلی

توانید هر وقت که دوست داشتید به این بازار دسترسی داشته باشید. بازار شبانه روز باز همیشه می

 است.  

تنها تصمیمی که این گذشته  از  باید   مورد دوم هم درست است. معامله کردن خیلی آسان است. 

آید. به عبارت دیگر، مثل یک دسته کارت ساده  رود یا پایین میبگیرید ساده است. آیا قیمت باال می 

است، و تنها کاری که از شما خواسته شده تا انجام دهید این است که حدس بزنید آیا عدد کارت 

 تر.   بعدی نسبت به قبلی باالتر است یا پایین

ست. پول درآوردن آسان نیست. در حقیقت، هر کسی که به شما  مورد سوم و آخر قطعاً درست نی

غیر از این را بگوید، احتماالً یکی از همان افراد بازاریاب و کالهبرداری است که من قبالً در موردش 

شما به خوبی   کهایناین کار سخت است اما غیر ممکن نیست، به شرط    کهاینصحبت کردم. اما با  

اده مطالعه، یادگیری و تمرین باشید. کتاب فارکس برای مبتدیان اولین گام آموزش دیده باشید و آم

 شما در این مسیر است. 

هدف این کتاب این است که عناصر اساسی که از نظر من برای موفقیت بلندمدت در بازارهای فارکس  

نیاز هستند را به شما آموزش دهد. در هر صورت، اگر می به خواستید مهارت دیگری رامورد  ، چه 

می  مبانی شروع  با شناخت  بیاموزید،  یک حرفه  عنوان  به  و چه  با عنوان سرگرمی  و سپس  کردید 

کردید. از همین روش در اینجا تر، دانش خود را به تدریج بیشتر میهای پیچیدهاستفاده از تکنیک

افرادی که درباره شود. این کتاب در درجه اول برای مبتدیان طراحی شده است. یعنی برای  استفاده می

یا   ندارند  اطالعاتی  فارکس  که   که اینمعامالت  از شخصی  اما مشتاق هستند  دارند  اطالعات کمی 

خواهد تجربیات خود را با کمال میل در اختیار دیگران  های زیادی در این بازار معامله کرده و میسال

 قرار دهد، اطالعت بیشتری یاد بگیرند.  

طور که در  شوند.  هماندر این کتاب همه مبانی و موارد دیگر به طور ساده و واضح توضیح داده می

گر موفق چه که شما برای تبدیل شدن به یک معاملههنگام شروع کتاب متوجه خواهید شد، من به آن

توانند موفق  مه میفارکس باید بدانید و با آنها آشنایی پیدا کنید کامالً باور دارم. همچنین معتقدم ه
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شوند به شرطی که راه درست را در بازار در پیش گیرند. این کتاب با کمک به رشد دانش و تجربیات 

 های مستحکمی برای حرکت به سوی جلو برایتان فراهم خواهد کرد.  شما، پایه

ر  ام؛ هر فصل کتاب بر اساس فصل قبل نوشته شده و دمن این کتاب را به روشی منطقی نوشته

شوند. این یک سفر است، یک سفر اکتشافی است، جایی  بندی می ها جمعی فصلانتهای کتاب همه

آن گزینۀ مهم خرید یا فروش را فشار دهید، همه چیز توضیح داده شده و   کهایناست که قبل از  

 اند. ها و فرایندهایی که باید یاد بگیرید، در شرایط مرتبط با خودشان در نظر گرفته شدهتصمیم

کتاب از  یک  با هر  باشید میاگر  آشنایی داشته  و اصلی روش های دیگر من  مهم  که بخش  دانید 

معامالتی من، تحلیل حجم قیمت است. از نظر من تنها این روش معنا دارد. من به شدت معتقدم 

را    گر فارکس موفق شوید و آرزوهای خود کند که به عنوان یک معاملهکه این روش به شما کمک می

تان برآورده سازید. این روشی است که تر برای خودتان و خانوادهبرای رسیدن به آینده مالی مطمئن

که ما شروع کنیم، پی خواهید برد که  ام. و هنگامیی بازارها استفاده کردهها در همهمن از آن سال

 ۴رم معامالتی متاتریدرقدر برای من مهم است. این روش همچنین کامالً برای پلتف چرا این روش این

متاتریدر معامالتی  پلتفرم   . است  هم معروف  ۴مناسب  رایگان  که  دنیاست  معامالتی  پلتفرم  ترین 

 هست.  

در این مرحله، ممکن است بسیاری از شما دوست داشته باشید بدانید که من چه کسی هستم و 

اینجا من کمی درباره خودم صحبت   ام را باور کنید. در چرا باید هر چیزی که در این کتاب توضیح داده

 توانید سوابق من را در آنجا بررسی کنید.کنم که میکنم و به شما جاهایی را معرفی می می

 من چه کسی هستم؟ 

گری آغاز کردم. در آن زمان اینترنت نبود و من معامله  ١٩٩٠گری خود را در اوایل دهه  من حرفه معامله

فاده از قیمت و حجم شروع کردم. در آن روزها بروکرهای آنالین  را  با معامالت آتی شاخص با است

ها توسط تلفن در کارگزاری ها از طریق ماهواره در دسترس بودند. سفارشی دادهوجود نداشتند و همه

شدند. این کار بسیار پر ها اعمال و پر میشدند و سپس در سالن صرافی یا بورس سفارشثبت می

دلیل تاخیر زمانی در پر شدن سفارش یا زمانی که منبع اطالعات خراب    استرس بود به خصوص به

 افتاد.  شد که معموالً زیاد هم از این اتفاقها میمی
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انگیز، من تقریباً در همه بازارها و با همه ابزارها معامله کردم  و در آخر به بازار  از آن روزهای هیجان

 فارکس رسیدم.

را برای من فراهم کرد که برای موفقیت به آن نیاز داشتم، و این همان  ای  این تجربه معامالتی زمینه

 خواهم در این کتاب در اختیار شما قرار دهم.  چیزی است که می

ام که به دلیل پیچیدگی ها دریافتهفلسفه معامالتی من در واقع بسیار ساده است. من در طی سال

گری ست یافت که یک روش ساده داشته باشیم. معاملهتوان به بهترین نتایج دزیاد بازارها، زمانی می

 ممکن است آسان نباشد، اما ساده است. 

تر تکنیک معامالتی من بر اساس تحلیل نمودار است که با توجه به دیدگاه من در مورد تحلیل گسترده

ازارها هر روز سازد که بشود، که چارچوبی را فراهم میفاندامنتال و احساسات مربوط به بازار انجام می 

 گیرم معامله کنم، نه شخص دیگری.  کنند. این من هستم که تصمیم میدر برابر آن حرکت می 

گری فقط دو ریسک وجود  گویم، در معاملههای معامالتی آنالین میطور که من در وبینارها و اتاقهمان

 ت. دارد. اولی ریسک مالی است و دومی ریسک خود معامله است. چیز دیگری نیس

ارزیابی و مدیریت ریسک اول آسان است. این ریسک، مدیریت کامل و ساده پول است، که من به 

دهم. ارزیابی دومین ریسک، یعنی ریسک خود معامله، بسیار دشوارتر طور کامل برای شما توضیح می

یم کنیم یا تصم است. این همان چیزی است که ما هر دفعه که یک پوزیشن جدید در بازار باز می

داریم یک پوزیشن را در بازار انتخاب کنیم، باید آن را ارزیابی کنیم. ریسک معامله چیست؟ احتمال  

 گیری کنم؟ کنم و چگونه این ریسک را اندازهموفقیت چقدر است؟ آیا من بیش از اندازه ریسک می

مواردی است خواهم در این کتاب در اختیار شما قرار دهم، همین  به طور خالصه، چیزی که من می

شما    کهاینخواهم شما را به سالح دانش، مهارت و ابزار مجهز کنم تا  که در باال توضیح دادم. من می

توانید بر گر مطمئن، ثابت قدم و سودآور تبدیل شوید. شما هم مثل من میهم بتوانید به یک معامله

ل و تصاویر مرتبط، با صالحدید اساس تحلیل قیمت و فعالیت بازار به همراه تحلیل اساسی فاندامنتا

 خودتان تصمیم بگیرید.  

های ها و سایتکنم که بسیاری از مجلهاین روشی است که من هم از آن برای تحلیل بازار استفاده می

 FXStreetکنند. در حال حاضر من کارشناس سایت  رو هم از این روش استفاده میاینترنتی مالی پیش
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های  ها و تحلیلبینیتوانید پیشجا میرو فارکس است. شما در اینهای پیشهستم که یکی از پرتال

 ها مشاهده کنید.هفتگی من را در مورد طال، نقره، نفت، و شاخص

www.fxstreet.com/technical/currencies-forecast 

از طرف   گروه    FXstreetمن همچنین  بنابر   MeetUpمیزبان  لندن  لندن هستم،  در  زمان  هر  اگر  این 

شوند  های این گروه ماهانه برگزار میشوم که شخصاً با شما مالقات کنم. جلسههستید، خوشحال می

 توانید در اینجا پیدا کنید: و جزئیات بیشتر را می

https://www.meetup.com/London-Forex-Group-MeetUp-FXstreet 

به طور روزانه تحلیل و تفسیر شخصی   www.annacoulling.comمن در سایت شخصی خود به آدرس  

های گذشته، من توسط  جا، شما متوجه خواهید شد، در طی سالنویسم. در اینخود از بازار را می

CME    وWorking Money  ام همچنین برای انتشارات مختلف، از جمله  برای سخنرانی دعوت شدهYour 

Trading Edge نویسم.  مقاله می 

های  ام که همۀ آنها حاوی محتوای رایگان در مورد موضوعسایت فعالیت داشتهوب    ٥٠من در بیش از  

توانید با گذاری و معامالتی هستند. من یک صفحه اختصاصی فیسبوک دارم که میمختلف سرمایه

توانید در توئیتر با ه آن دسترسی پیدا کنید و  میب  www.facebook.com/learnforextrading  آدرس

 من را دنبال کنید.   www.twitter.com/annacoull آدرس

  دهم: زیر محتوا و تحلیل بازار را ارائه می  هایمن همچنین به طور منظم برای سایت

• SeekingAlpha 

• Bullbearings 

• Investing.com 

• Forexspace 

 توانید در گوگل اسم من را جستجو کنید! همچنین می

 بیائید شروع کنیم و سفر معامالتی فارکس خود را با هم آغاز کنیم. 

  آنا 
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 ای بر بازار فارکس : مقدمه١فصل 

  

 یادتان باشد، بازار در بیشتر مواقع برای فریب بیشتر مردم طراحی شده است. 

 ) ١٩٤٠-١٨٧٧جسی لیورمور (

 

فارکس   بازار  مالی،  بازارهای  تمام  میان  به از  اما  کمتر شناخته شده است،  که  بازاری است  احتماالً 

فروشیم، خریم یا میگذارد. هر چیزی که می تک روزهای زندگی ما، تاثیر میهای مختلفی  بر تکروش

یا به طور دقیق  هر چقدر هم که کوچک و جزئی باشد، به نحوی تحت تاثیر «ارز  «بازار فارکس»  تر 

 خارجی» قرار دارد.  

کنیم. ترین مثال برای این مورد زمانی باشد که ما به خارج از کشور سفر میترین و عینیهشاید ساد

دهیم، این است که مقداری از ارز کشور خودمان را  اولین کاری که در فرودگاه و یا قبل از آن انجام می

م و بخواهیم به  کنیم. اگر ما در اروپا باشیخواهیم به آن سفر کنیم، تبدیل میبه ارز کشوری که می 

کشور اروپایی دیگری سفر کنیم، به دلیل استفاده از «ارز واحد» یورو در کشورهای اروپایی، کمتر به 

هایی ندارد، چون هر کند چنین نگرانیخوریم. یک فرد  آلمانی که به ایتالیا مسافرت میمشکل بر می

برای مثال به بریتانیا یا آمریکا سفر  کنند. اما وقتی که آن شخصدو کشور از ارز مشابهی استفاده می

 کند، باید یورو را به دالر تبدیل کند.می

و صفحه ارز خارجی است  بازارهای  از اصول  فرودگاهاین  که شما در  الکترونیکی کوچکی  های  های 

گویند نرخ تبادل ارز بر ای هستند که به ما میبینید، به نوعی یادآورهای قابل مشاهدهالمللی میبین

الهای اساسی نظیر گذارند. چه ما مسافرت کنیم، از خارج از کشور چیزی بخریم، از کا همه ما تاثیر می

وارداتی استفاده کنیم، همه از غذاهای  یا  بنزین استفاده کنیم،  و  ایننفت  ارز  ی  نرخ  تاثیر  ها تحت 

 خارجی بین کشورهای دنیا هستند.  

هر کشوری در دنیا ارز مخصوص به خودش را دارد. این نرخ تبادل ارز یک کشور در برابر کشور دیگر  

 بازار فارکس بر پایه آن بنا نهاده شده است.  ای است و است، که اصل ساده
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کنم، چون  کنم از شما عذرخواهی نمیبا این موضوعات پایه شروع می   کهایندر اینجا، من به خاطر  

های دانش شما هستند بنابراین اجازه دهید با پاسخ به پنج سوالی که بیشتر این موضوعات زیرساخت

 ها به شرح زیر هستند: ر خود را آغاز کنم؛ این سوالشوند، کادر معامالت فارکس پرسیده می

 معامالت فارکس چه هستند؟   •

 چرا بازار فارکس داریم؟   •

 های اصلی این بازار چه افرادی هستند؟ شرکت کننده  •

 آیند؟ ها چگونه به دست میقیمت  •

 کجا برای من مناسب است؟   •

 معامالت فارکس چه هستند؟

دهد که نرخ ه عبارت «معامله ارز خارجی» است و  بازاری را نشان میمعامله فارکس، شکل کوتاه شد

ها گرفته تا  ای را برای همۀ افراد دنیا، از دولتشود. بنابراین زمینهیک ارز در برابر ارز دیگر تعیین می

  کند تا نرخ مبادله بین یک ارز و ارز دیگر را بپذیرند. اگر این های خصوصی و افراد، فراهم میشرکت

خواهند ارز خود را تبدیل کنند، مجبور هستند ها توسط بازار تعیین نشوند، طرفین معامله که مینرخ

برای هر معامله بر سر نرخ به طور جداگانه موافقت کنند. به عبارت دیگر، هیچ استاندارد مورد قبولی 

 ها توسط آن تعیین شوند.وجود ندارد که این نرخ

ار فارکس این است که برعکس بازار بورس و قراردادهای آتی غیر متمرکز های جالب باز یکی از ویژگی

شوند، و صرفاً بدین معناست که ) انجام میOTCاست. بنابراین همۀ معامالت در بازار خارج از بورس (

توان با عنوان معامالت شوند و در واقع میمعامالت در یک محیط تحت کنترل و متمرکز انجام نمی 

گران این امکان را  گذاران و معامله» به آنها اشاره کرد. بازار فارکس به مشاغل، سرمایه١رس «خارج از بو

دهد تا با در نظر گرفتن جهت احتمالِی آینده یک ارز نسبت به ارز دیگر، از مزایای تغییرات نرخ می

ارز یک کشور در    شود یعنی نرخارز بهره ببرند. در نتیجه نرخ همه ارزها به صورت جفت ارز تعیین می

 گردد. مقابل ارز کشور دیگر تعیین می

گونه پاسخ داد: بازار فارکس یک بازار مالی است، مثال توان اینبه سوال «بازار فارکس چیست؟» می

به عنوان معامله بورس، که در آن شما  بازار  بازار  مانند  بگیرید. در  نظر  را در  آینده قیمت  گر جهت 

 
١ exchangeoff   



  : ارزهای اصلی ۲فصل 

  

  بازار تنها یک سمت دارد، و آن سمت گاوی یا خرسی نیست، بلکه سمت درست است  

  ) ۱۹۴۰-۱۸۷۷ جسی لیورمور (

  

کشور و ایالت مستقل در دنیا که هر کدام از آنها ارز مخصوص به خود را دارند،   ۲۰۰با وجود تقریباً  

ری باشد. در حقیقت، مشکل تواند کار بسیار دشواگیری در مورد انتخاب ارز و زمان معامله میتصمیم

شود و به مراتب بدتر از این است، چون در معامالت فارکس، هر ارز در برابر ارز دیگر نرخ گذاری می

  های ممکن را پوشش دهند.  شود هزاران جفت ارز همۀ ترکیبدر واقع باعث می 

ارزهایی را بررسی اما نگران نباشید، کمک در راه است؛ در این فصل ما آن دسته از ارزها و جفت  

  دهند. کنیم که بستر بازار فارکس را تشکیل میمی

جا، به نظر من مناسب و به جاست که در مورد این موضوع توضیح دهم چگونه بازار فارکس در این

 ۲۰۰۷در طی چند سال گذشته تغییر کرده است. عامل اصلی این تغییرات بحران مالی بود که در سال  

وام به سوی یک به دلیل بحران  اقتصاد کشورهای دنیا  باعث شد  و  بدون پشتوانه شروع شد  های 

هایی  سقوط شدید و در نهایت رکود سنگین سوق داده شوند. با آشکار شدِن میزاِن واقعی بحران، بانک

قدر بحرانی بود که چند ورشکسته شدند. در اروپا، وضعیت آن  ٢و برن استرن   ١نظیر بانک برادران لیمن 

  زدیک بود ورشکسته شوند، و تنها با مداخله بانک مرکزی اروپا نجات یافتند.  کشور ن

  ها چه تاثیری بر بازار ارز دارند؟ همۀ این

توانم به طور کامل در این باره ای بر بازار ارز دارند. من در این کتاب نمیموارد فوق تاثیر قابل مالحظه

جا به طور خالصه خواستم در اینام، اما میبحث کنم. من کتاب دیگری درباره این موضوع نوشته

الت متحده، اروپا، ژاپن  های مرکزی ایاهای اصلی مربوط به تغییر، بانکدرباره آن توضیح دهم؛ محرک

های مختلف انجام و اقتصادهای بزرگ دیگر در سرتاسر دنیا بودند. کاری که هر یک از آنها به روش

 
١ Lehman Brothers  

٢ Bearn Sterns  
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شود،  نامیده می  ١دهند در حقیقت این است که با چاپ پول با استفاده از فرایندی که تسهیل کّمیمی

توانید این موضوع را به عنوان افزایش پول در بازار در نظر بگیرید که کمک کنند. میبازار ارز را تحریف  

کند تورم بیشتری به سمت اقتصادهای کساد سوق یابد. در بهترین حالت این ابزاری است که به می

  شود. نتایج نامشخصی منجر می 

اند نرخ بهره را به الش برای تحریک رشد در اقتصادهای راکد، مجبور شدهها در ت در مرحله دوم، بانک

شود که «مسابقه های بسیار پایین کاهش دهند. این کار به جریانی منجر میهای پایین یا سطحسطح

کند نرخ نامیده شده است. به عبارت دیگر، هر بانک مرکزی به طور آگاهانه سعی می  ٢تا پایان کار» 

کند. این موضوع به کمک می  کشورشایین نگه دارد که به نوبۀ خود به حفظ بازار صادرات  بهره را پ

کند. این توالی رویدادها، آنچه های بزرگ نظیر آمریکا، ژاپن، و چین صدق می ویژه در مورد صادرکننده

های  سالکنند و این ویژگی برای  را که زمانی یک سیستم نرخ تبادل «شناور آزاد» بود را منحرف می

به عنوان معامله ما  این حقیقت زندگی است و چیزی است که  ادامه دارد.  آن آینده هم  با  باید  گر 

  زندگی کنیم. 

نمی موجود  وضعیت  درباره  جز  ما  دهیم،  انجام  کاری  که   کهاینتوانیم  بیاییم  کنار  واقعیت  این  با 

اند. آنها در طی پنج یا ده سال کردهرویدادهای چند سال اخیر به شدت بازارهای ارز خارجی را تحریف  

گردند، چون تاثیر بحران مالی در حال کمرنگ شدن است، اما در حال آینده به حالت طبیعی بر می

حاضر، وضعیت اینگونه است و ما باید آن را بپذیریم. اگر ده سال قبل سفر معامالتی خود را آغاز  

کنم که این کار آسانی د. من به هیچ وجه فکر نمیکر تان خیلی فرق می کرده بودید، در نتیجه زندگی

کلمه اما  که میبوده،  «قابل ای  این شرایط  که  این است  برم  کار  به  این شرایط  برای  اینجا  در  توانم 

  بینی» است.  پیش

های  بینی» را از بازار ارز حذف کرده است، و بانکهای بسیار متفاوتی «قابلیت پیشبحران مالی به روش

اند تا اقتصاد خود را حفظ و تحریک کنند. منظور من از تناقض بازار  های بسیاری کردهالشمرکزی ت

فارکس که در فصل قبل به آن اشاره کردم همین است. از یک سو جهانی است و از سوی دیگر داخلی 

تصاد  اق  وهله اولتوانند هر کاری انجام دهند تا در  های مرکزی در حوزه اختیارات خود میاست. بانک

 
١  quantitative easing  

٢   race to the bottom  :منظور  به  هامالیات  و  وکارکسب  محیط  از  دولتی  زداییمقررات  به  اقتصاد  علم  کار در  پایان  تا  مسابقه 

ً   است،  آزاد  تجارت  و  سازیجهانی  پیامد  که  پدیده،  این.  دارد  اشاره  خود  مرزهای  در  اقتصادی  های فعالیت  داشتن  نگه  یا  جذب  معموال

  .باشدیافته افزایش هادولت بین خاص تجاری فعالیت یا صنعت یک سر بر رقابت که دهدمی رخ زمانی
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ارزهای مربوط  ، دالر استرالیا حتی در این سبد ارزها وجود ندارد. به عنوان یکی از قویترین  کهاینسوم  

به کاالها، عجیب است که فکر کنیم یک شاخص دالر، معرف بازار کاالها نیست، در صورتی که کاالها  

  ای  دارند. شوند و بنابراین با این بخش رابطۀ قویگذاری میبا دالر آمریکا قیمت

ارائه شده   Investing.comبا این وجود، این شاخص بسیار معروف است، و در پایین مثالی از سایت  

  توانید این مثال را در سایت مشاهده کنید.  که با کلیک بر روی لینک آن می

  نشان داده شده است.  ۲- ۱۰ این مثال در تصویر

  

  | نمودار روزانه شاخص دالر آمریکا ۲-۱۰نمودار 

    شاخص دالر آمریکا 

    نمودار روزانه
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 یاصل یارزها: ۲فصل 

اندازی شده است راه  تر وجود دارد، که به تازگیبا این وجود، من معتقدم یک شاخص دالر بهتر و  گویا

یکی از بزرگترین بروکرهای فارکس در    FXCMاست.    ١و سازمان داوجونز   FXCMو آن اقدام مشترک بین  

  دنیا است.  

کند و از چهار ارزِ یورو، پوند بریتانیا، ین ژاپن و دالر  این شاخص از یک روش بسیار ساده استفاده می

گیرد، بنابراین هر یک از آنها در برابر دالر  استرالیا استفاده کرده و آنها را به صورت هم وزن در نظر می 

نمودار۲۵ آمریکا،   از  استفاده  با  مثال  ادامه یک  در  دارند.  وزن  این    ٪  نماد  است.  ارائه شده  روزانه 

می  USDOLLARشاخص   و  کنید:است  کسب  بیشتری  اطالعات  زیر  لینک  به  مراجعه  با   توانید 

http://www.djindexes.com/fxcm/  

شاهده آن نیازی به این نمودار همچنین در یاهو و گوگل به صورت رایگان در دسترس است و برای م

حساب معامالتی خاصی ندارید. مثالی که در اینجا ارائه شده است از حساب معامالتی من با عنوان  

NinjaTrader    .است  

  

  USDOLLAR| نمودار روزانه شاخص دالر آمریکا  ۲-۱۱شکل 

به سمت پایین    ۷۰ مقیاس هر دو نمودار متفاوت است، نمودار شاخص اصلی دالر آمریکا معموالً بین  

است.   10,000بر اساس مینی الت    DJ FXCMکه شاخص  کند، در حالیبه سمت باال حرکت می   ۱۰۰و  

بر با این وجود، اصل اساسی آن یکسان است. یعنی هر دو شاخص قوت و ضعف دالر آمریکا را در برا

 
١  Dow Jones  

    شاخص دالر آمریکا 

 نمودار روزانه



  : نرخ گذاری ارز۳فصل 

  

  پول حس ششم است که باعث می شود از پنج حس دیگر لذت ببریم

  ) ۲۰۰۴- ۱۹۱۶(ریچارد نِی  

  

گر مبتدی فارکس معاملهیک  در فصل قبل من چند ارز اصلی را معرفی کردم که معتقدم شما به عنوان  

جا از من بپرسید این است: باید ابتدا کار خود را با آنها شروع کنید، و سوالی که ممکن است در این

رسد. اما  نمی  اش همین است؟ فقط هفت ارز؟ کامالً درست است، تعداد این ارزها زیاد به نظرهمه

شوند تا این امکان  گذاری میخواهیم به آن بپردازیم این است که چگونه این ارزها نرخموضوعی که می 

که نمودارهای قیمت را با  کند هنگامیرا به ما بدهند که آنها را معامله کنیم. این کار به شما کمک می

  یزی در آنها باشید. کنیم، بدانید باید به دنبال چه چجزئیات بیشتر بررسی می

ها  طور که در فصل قبل گفتم، صدها ارز در سرتاسر دنیا وجود دارد، اما ارزهایی که در مورد آنهمان

شوند و بنابراین ارزهایی هستند که شما به عنوان  توضیح دادیم ارزهایی هستند که بیشتر معامله می

  روع کنید.گر فارکس باید سفر معامالتی خود را با آنها شیک معامله

  ١االکلنگ ارز

میلحظه خود  محلی  بانک  به  هستید.  آمریکایی  که  کنید  تصور  صندوق ای  به  و  نزدیک روید  دار 

پرسید چند دار میآورید و سپس از صندوقتان بیرون میدالری از جیب  ۱۰۰شوید، و یک اسکناس  می

اندازد. معاملۀ یک ارز به این ترتیب میدار به شما نگاه عجیبی  توانید با آن بخرید. صندوقدالر می

ها گذشته به عنوان یک فرد آمریکایی  توان چنین کاری انجام داد؛ و از همه اینامکان ندارد. اصالً نمی

آمریکا دریافت می به دالر است، شما نمی  کنید،دالر  بانکی شما  از دالر،  حساب  با استفاده  توانید 

  مقدار دالر بیشتری بخرید.

 
١ Saw-SeeCurrency  
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توانید به این موضوع ور حل این مشکل، بازار ارز خارجی، ارزها را با هم جفت کرده است ... میبه منظ

مانند االکلنگ کودکان نگاه کنید. یک طرف آن یک ارز است و طرف دیگر آن یک ارز دیگر. و درست 

آید، ارز دیگر ن میآید و وقتی که این ارز پایی رود دیگری پایین میمانند االکلنگ، وقتی این ارز باال می

روند. گاه االکلنگ در توازن هستند و هر ثانیه از روز باال و پایین میرود. آنها همیشه حوِل تکیهباال می

  شود؛ نه بیشتر و نه کمتر.  گاه همان نرخ ارز است که در آن زمان خاص تعیین مینقطه تکیه

خودتان فکر کرده باشید چقدر کسل در فصل قبلی ما هشت ارز را توضیح دادیم و ممکن است با  

توانیم از بین آنها انتخاب کنیم. در حقیقت، کننده است. ما فقط هفت ارز داریم که هنگام معامله می

فرصت معامالتی در بازار فارکس داریم. معامله به صورت   ۲۸ با توجه به معامله جفت ارزها اکنون  

ته است. اجازه دهید این جفت ارزها را به دو دسته تر ساخجفت ارز، دامنه انتخاب را بسیار گسترده

  . ٢و جفت ارزهای کراس  ١تقسیم کنیم: جفت ارزهای اصلی

  جفت ارزهای اصلی 

به طور کلی هفت جفت ارز اصلی وجود دارد؛ جفت ارزهای اصلی آنهایی هستند که یک طرف آنها 

  دالر آمریکا قرار دارد: 

• EUR/USD 

• USD/JPY 

• GBP/USD 

• AUD/USD 

• USD/CAD 

• NZD/USD 

• USD/CHF 

  گذاری همۀ ارزها در فارکس سه حرف اول اسم مربوط به آن ارز به طور خالصه نشان داده زمان نرخ

  شود. مانند زیر: می

• USD –  دالر آمریکا 

• EUR –   یورو 

• JPY –  ین ژاپن 

• GBP –  پوند بریتانیا 

 
١  major currency pairs  

٢  cross currency pairs  



ت در  : نیروهایی که بازار ارز خارجی را به حرک۴فصل 

  آورندمی

  

  خرند شما هم بخرید ها را دارند، میهایی که اطالعات محرمانه شرکتوقتی افراد یا سازمان

  ) ۲۰۰۹-۱۹۴۶کریستوفر براون (

  

شوید که تنها دو نیرو اگر بازارهای مالی را به اجزا تشکیل دهندۀ اصلی خود تجزیه کنید متوجه می

کند. آن دو نیرو به طور مساوی ترس و طمع هستند. ک میوجود دارد که همواره رفتار قیمت را تحری

دهند. هر چه سود باالتر باشد، این دو احساس خودشان را در ساز و کارِ سادۀ سود و زیان نشان می

  تر است.  تر باشد، ریسک هم پایینریسک هم بیشتر است. هر چه سود پایین

ک دارایی وارد و از یک دارایی خارج شود.  شود جریان ثابت پول همواره به یاین موضوع باعث می

دلیل گردش پول در دالر آمریکا و ین ژاپن وقتی که بازارها متشنج هستند و زمانی که سوداگران و  

  گذاران آماده پذیرش ریسک بیشتر هستند، همین موضوع است. سرمایه

کند؟  شود این است که آیا بازار فارکس بر اساِس این اصِل ساده عمل میجا مطرح میسوالی که این

و هم خیر. می بله است  بهجواب هم  فارکس منحصر  بازارهای  که  راس دانید  آنها در  فرد هستند. 

بازارهای اصلی دیگر هستند، و ممکن است نسبتاً واضح به نظر برسند، اما بازارهای فارکس به پول  

میباشندمی  مربوط معامله  پول  آنجا  در  که  است  جایی  فارکس  بازار  درحالی.  بازارهای  شود  در  که 

دارایی فروش  بورس،  و  و سهام خرید  قرضه  اوراق  مانند  می  شدههایی  تبدیل  نقد  پول  به  شوند. و 

کند و ارزهای آن توسط بانک مرکزی سراسر گذاری میهمچنین بازاری است که زیر بنای اقتصاد را پایه

توان پول زیادی از آن به دست شود. در نهایت، همچنین تنها به این دلیل که میدنیا نگهداری می

گیرد. خوب بیائید از ستکاری در آن صورت میهای مختلف بیشترین د آورد، بازاری است که در سطح

های  کنیم و در نهایت نگاه مختصری به دادههای مرکزی را بررسی میجا شروع کنیم و سپس بانکاین

  ای بر فصل بعدی هستند.  اندازیم، که مقدمهاقتصادی می
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  ها بازارگردان

دی بانک بسیار قدرتمند و سودآور همانطور که در مقدمه توضیح دادم، بازار فارکس توسط تعداد معدو

کنترل می  و  مدیریت  کارآمد  ندارد به طور  متمرکزی  بازارهای دیگر دفتر  برخالف  فارکس  بازار  شود. 

اداره میدرنتیجه این بانک بازار را  آنها منبع قیمتها به طور موثری  گذاری عمده هستند که کنند. 

ها و در نهایت ما که به عنوان  ها، خرده فروشسپس قیمت از طریق شبکه عنکبوتی بروکرها، واسطه

سازند و به همین دلیل است شود. آنها بازار را میگر در انتهای این خط قرار داریم، توزیع میمعامله

  شود. ساز گفته مییا بازار گردانکه به آنها بازار

کنند انینی را  برای خود مقرر می ها قو شوند، اما نه در این سطح. بانکالبته قوانین و مقررات اعمال می

آنها ذخایر کافی دارند،   کهاینهای بانکداری آنها منصفانه و اخالقی است و  تا اطمینان یابند فعالیت

  گنجد.   اما گذشته از آن، مقررات بازار فارکس در این مقوله نمی

دهند اری انجام میاکنون سوالی که ممکن است در این مرحله پرسید این است، آنها چطور چنین ک

  و چرا برای همه آشکار و واضح نیست؟ 

دهند و در واقع در  برای پاسخ به اولین سوال باید بگویم آنها با استفاده از رسانه این کار را انجام می

زمان نوشتن این فصل، ما دیروز شاهد یک نمونه کامل از این موضوع بودیم. حساب توئیتر سرویس 

دو انفجار در کاخ سفید رخ   کهاینک شد و یک توئیت منتشر شد دربارۀ  ه  ١خبری آسوشیتد پرس 

داده و رئیس جمهور مصدوم شده است. بازارهای فارکس به صورت ناگهانی و به شدت نسبت به این  

خبر واکنش نشان دادند و جریان پول زیادی به سمت ین ژاپن و دالر آمریکا روانه شد. به محض  

ها به سرعت واکنش نشان دادند و با در نظر گردانس عموم قرار گرفت، بازاراین خبر در دستر   کهاین

  ها را سریع تغییر دادند:گرفتن سه هدف، قیمت

 های موجود گران برای بستن پوزیشنترساندن معامله •

 گران از بازار با فعال شدن دستورهای حد ضررخارج کردن معامله •

 های ضعیف و در طرِف اشتباه بازار پوزیشنگران جدید در به دام انداختن معامله •

  آورند! ها به ارمغان میچنین حرکتی صدها میلیون دالر، پوند یا هر ارز دیگری را برای این بانک

 
١  Associated Press  



  گری معاملههای : روش۵فصل 

  

داران ثروتمندترین مردم جهان  اگر تاریخ گذشته تنها چیز مورد نیاز برای شرکت در بازی پول بود، کتاب

  بودند.

  )۱۹۳۰(وارن بافت، 

  

توانید از یک موضوع مطمئن باشید گران و بازارهای مالی وجود داشته باشند، میتا زمانی که معامله

کدام روش در نهایت بهترین    کهاینگران در مورد موثرترین روش معامله، و در مورد  معامله  که این  - 

ها، عملکرد  از روشبازده را دارد، با هم اختالف نظر دارند. این حقیقت زندگی است، و در بسیاری  

اگر همۀ ما نظرمان یکی باشد، دیگر بازاری وجود    کهاینتر از همه  کنند. مهمبازارها را منعکس می

  کردند!ندارد، چون همه در یک جهت معامله می

گری چه هستند و من کدام یک از آنها های مختلف معاملهشود این است که روشسوالی مطرح می

د تصور کنید، یتوانگونه که میکنم. همانر نتیجه من چه روشی را پیشنهاد میکنم؟ و د را دنبال می

اند  هایی که برای من موثر بودهگران، روش معامالتی وجود دارد، اما در این کتاب روشبه تعداد معامله

ده  گرایی و منطق سا اند، و امیدوارم برای شما هم کاربردی باشند. روش من بر اساس واقعارائه شده

این، من از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال   بر  است و  زیربنای آن تحلیل قیمت و حجم است. عالوه

تواند این کار را برای شما  افزاری نمیکنم چون هیچ نرمخرید و فروش در معامالت خود استفاده نمی

شوند تا اطالعاتی را به شما نشان دهند که تکرار و کپی  انجام دهد. اندیکاتورها برای این استفاده می

استفاده   عمل  سرعت  افزایش  خاطر  به  دیگر  عبارت  به  است.  دشوار  دستی  به صورت  آنها  کردن 

کنم نه  ل قیمت و حجم استفاده میشوند. این روش اصلی من است و برای ورود و خروج از تحلی می

  اندیکاتورها.  
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کتا بیشتر  که  تکنیکال ها میباینجاست  عنوان  با  که  دارد  وجود  معامالتی  دو روش  تنها  و   ١گویند 

 ٣ای  کنم و آن را تحلیل رابطهشوند. من یک مورد دیگر را به آنها اضافه می شناخته می٢فاندامنتال  

کنم. اما اجازه دهید ه یک روش واحد برای بازار فارکس ترکیب می نامم. سپس هر سه روش را ب می

  توضیح دهم. 

  تحلیل فاندامنتال 

های اقتصادی نگاه کردیم که هر روز از سرتاسر دنیا در بازار  در فصل قبلی ما به طور خالصه به داده

و به طور خالصه شود  شوند. به انتشار این اخبار، اندیکاتورهای فاندامنتال هم گفته میمنتشر می

گذارها و ها، سرمایههای مرکزی، دولتاند که یک دیدگاه اقتصادی را برای بانکبرای این طراحی شده

و معامله اقتصاد  بودن  یکنواخت  و  انقباض  انبساط،  از  تصویری  اخبار،  انتشار  کنند.  طراحی  گران 

آینده آن است. این اندیکاتورهای فاندامنتال همۀ جنبهچشم از اشتغال گرفته تا  انداز  های اقتصاد 

ها را پوشش مسکن، بیکاری، نرخ بهره، صادرات، واردات، هزینه مصرف کننده، تولید، کاالها و قیمت

گیرد. بعضی تواند بر آینده اقتصاد تاثیر بگذارد را در بر میدهد. به طور خالصه، هر چیزی که میمی

داده این  بانکاز  توسط  براها سپس  مرکزی  استفاده  های  آینده  پولی  اجرای سیاست  و  مدیریت  ی 

  شوند. می

روش معامالتی فاندامنتال بر اساس این باور است که اقتصاد، بازارهای ارز خارجی، و در واقع همۀ  

گران فاندامنتال  شوند. معاملهروزانه منتشر می  به صورت  های اقتصادیکند و دادهبازارها را هدایت می

هایی که منتشر اعتقادی ندارند و تنها بر اساس یک روش اقتصادی و تفسیر دادهبه نقش عوامل دیگر  

تواند به عنوان یک «روش علمی» توصیف  می  نحو  بهترین  بهکنند. این اعتقاد  شوند، معامله میمی

  شود. 

  

 
١  technical  

٢  fundamental  

٣  relational  
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کند. توییزر الگو را توصیف می  یواژهسیاری از موارد  این یک الگوی کالسیک میان روزی است و در ب

و یک الگوی دقیق است. این یک الگوی بازگشت اصلی در روند نیست، بوده  توییزر یک ابزار حساس  

تغییر کوتاه را نشان  اما صرفاً  را نشان میو فرصت  دادهمدت  دهد! های ورود و خروج خیلی سریع 

توانید مشاهده کنید، بازار  جا میطور که در اینال بستگی دارد. همانهای با قدرت الگو به اندازۀ سایه

تر رانده شده و دوباره سعی کرده باال برود؛ این حرکت از بسیاری کند باالتر برود، اما به پایینسعی می 

گیرند و قیمت جهات شبیه رفتار قیمت کندل شوتینگ استار است. خریداران کنترل را به دست می

کنند. تر هدایت میشوند و بازار را به سمت پایینها در نهایت وارد میبرند، اما فروشندهتر میرا باال

شوند،  کند دوباره باال رود، اما خریداران یک دفعۀ دیگر سرکوب میشود و سعی میکندل بعدی باز می

  شود. چون قیمت پایین برده شده است و در این وضعیت، کندل به رنگ قرمز بسته می

بدنۀ کندل باید بلند باشد، اما قوانین سفت و سختی وجود ندارد که به ما بگوید نسبت بدنه کندل 

جا مفهوم الگو این است که به سایه باال چقدر باید باشد، فقط هر دو سایه باید بلند باشند. در این

به باالترین سقف خود  پولبک بزند،    کهاینبازار در یک بازه زمانی به سمت باال حرکت کرده و قبل از  

کند که بدنه کندل اندازۀ حرکت رسیده است. تکرار این حرکت یک الگوی توییزر تاپ را ایجاد می

 دهد.  قیمت را نشان می

 ِ   م بیاندازیم که معکوس الگوی فوق در حرکت نزولی است.اکنون اجازه دهید نگاهی به توییزر بات
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  | کندل توییزر باتم  ۵-۱۵ تصویر 

داریم.    USD/CHFای جفت ارز  ای از یک الگوی توییزر باتم در نمودار یک دقیقهما نمونه ۵- ۱۵   در تصویر

اند که هر دو آنها سایه پایین بلند دارند و هر بینیم دو کندل ظاهر شدهحرکت بازار نزولی بوده و ما می

کرده را لمس  این  دو یک قیمت  برعکساند.  توسط    الگو  توییزر  و شکل کالسیک  باتم است  توییز 

میسایه ایجاد  پایین  کوتاههای  سیگنال  یک  تنها   این  همچنین  برای    باشدمیمدت  شود.  فقط  و 

 گران اسکالپ مناسب است. معامله

کنیم در دومین کندل بعد از تشکیل این الگو، آن سطح قیمت در این مثال ما همچنین مشاهده می

دوباره لمس شده است و  تائید بیشتری از پایان یافتن روند نزولی، و یک حرکت بازگشتی احتمالی به 

شتی دقت کنید، ، که در نهایت روی داده است. اما به مدت زماِن دوامِ این حرکت بازگبودهسطح باالتر  

فقط چند دقیقه دوام آورده؛ نحوه استفاده از این الگوهای کندلی خاص به همین صورت است. من  

گران در بازار اسپات فارکس به معنای واقعی جا مطرح کردم چون بسیاری از معاملهاین الگوها را در این

گوهای توییزر باتم و توییزر کنند و الکلمه، برای کسب چند پیپ سود از روش اسکالپ استفاده می

  توانند از آنها استفاده کنند. ای هستند که این افراد میالعادههای فوقتاپ سیگنال

گونه که به زودی خواهید دید، روش معامالتی من حاال که صحبت از سیگنال شد باید بگویم همان

بر پایه همین تحلیل همیشه بر اساس تحلیل حجم و قیمت است و اصل اساسی روش معامالتی من  

    کندل توییزر باتم 

 توییزر باتم 



  ) VPA: قدرت تحلیل حجم قیمت (۶فصل 

  

  وجود دارد. جایی که ترس وجود دارد، فرصت هم 

  ) ۱۹۳۱جان نِف (

  

بازارهایی برای معامله وجود داشته باشد، معامله های گران سرتاسر دنیا همچنان روشتا زمانی که 

چون   ،کنند. دلیلش چیست؟ به عبارت سادهبینی رفتار قیمت ابداع میای برای پیشجدید و نوآورانه

ها و ابزارهای یم بازار را با استفاده از تکنیکگری این است که سعی کن گری همین است. معاملهمعامله

به کجا می  بازار  بدانیم  و  با اطمینان پیشمختلف تفسیر کنیم  بتوانیم  اگر  بنابراین  رود.  بینی کنیم، 

اش آسان است. و در این فصل، هدف من این است که قدرِت تحلیل حجم قیمت را توضیح دهم. بقیه

توانید قدرت کند و چگونه مییل حجم قیمت چیست، چرا کار میتحل  بدانید  خواهممی  کهاینبرای  

آن را در معامالت خود مهار کنید. و در پایان فصل، امیدوارم نسبت به کارایی و تاثیرگذاری این تحلیل  

کنم و روشی است که روزانه سال است که من از این روش استفاده می  ۱۶  بیش از  متقاعد شده باشید.

  کنم.و در همۀ فضاهای معامالتی آنالین خود همچنان از آن استفاده می

توانید با استفاده از  دهد که بازار را بخوانید، بلکه مینه تنها به شما این قدرت را می  VPAاستفاده از  

در ابتدای فصل گفتیم «جایی که ترس وجود دارد، فرصت هم   آن سود هم کسب کنید. همانطور که

دهد تا از هر فرصت بازار سود کسب هایی را میوجود دارد». تحلیل حجم قیمت به شما ابزار و تکنیک

  کنید.
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 ایرانی گران  یار | دانش جهانی برای معاملهفارکس

 ) VPAتحلیل حجم قیمت (

امالتی کنید استفاده از حجم و قیمت به عنوان روش معقبل از شروع اجازه دهید بگویم اگر فکر می

گران یک مفهوم جدید است، بیشتر فکر کنید. این روشی بود که توسط بعضی از بزرگترین معامله

گرانی مانند چارلز داو، جسی لیورمور، ریچارد وایکوف و ریچارد نِی از  شد. معاملهگذشته استفاده می

می استفاده  روش  معاملهاین  این  معاملهکردند.  تاریخ  قرن  یک  از  بیش  سر گگران  پشت  را  ری 

آنها این    –اند و همۀ آنها با استفاده از یک اصل ساده توانستند ثروت زیادی به دست آورند  گذاشته

گوئیم. برای آنها تمام اطالعاتی نامیدند و ما به آن تحلیل حجم و قیمت می روش را خواندن نوار می

یا فروخته شده  که در مورد قیمت و تعداد سهام خریده شده  تیکر گذاری  نوار   ١نیاز داشتند توسط 

  شد. به عبارت دیگر این اطالعات همان حجم و قیمت بودند.فراهم می

می اطالعات  این  از  استفاده  با  یا آنها  از سهم  و تصویری  کنند  طراحی  را  نمودارهای خود  توانستند 

معامله می که  معاملهکاالیی  آورند.  به دست  مانند جسی  کردند،  با گرانی  به طور مستقیم  لیورمور 

کردند. هیچ کامپیوتر، قیمت الکترونیکی و یا نمودار الکترونیکی وجود  استفاده از خود نوار معامله می

شدند و گری از اول تا آخر یک فرایند دستی بود و نمودارها به طور دستی رسم مینداشت. معامله

  آمد. دۀ نوار به دست میها تجربه و مشاهدرک شهودی رفتار قیمت بر اساس سال

ها و حجم مربوط خود را داریم که قیمت  ۴تر است. ما پلتفرم الکترونیکی متاتریدرراحت  ما  برای  زندگی

کند. همۀ آنچه که ما باید انجام دهیم این است که رابطۀ آنها را  به آنها را بالفاصله برای ما ترسیم می

  تفسیر کنیم و بر اساس آن عمل کنیم.  

امیدوارم بعضی اصول مربوط به اجازه   اما  با یک تشبیه شروع کنم که اگرچه کامل نیست،  دهید 

دهد را توضیح دهد. گر میحجم و قیمت و قدرتی که منطق سادۀ این رابطه به ما به عنوان معامله

تصور کنید یک هفته قبل از کریسمس است و شما مدیر یک فروشگاه بزرگ در مرکز شهر هستید. 

 
١   tapeticker :   اطالعات  و  شوندمی  ظاهر  خطی  صورت  به  که  شودمی  گفته  قیمتی  الکترونیکی  نمایش  یا  کاغذ  نوار  به  تیکر  وارن 

 که   شد  ظاهر  نوزدهم  قرن  تیکر  هایدستگاه  از   بخشی  عنوان  به  بار  اولین  برای  تیکر  نوار.  دهندمی  ارائه  ارانگذسرمایه  به  را  بازار

 سیم طریق  از  شده  منتقل  اطالعات  به روش  هاقیمت و  معامالت  به  مربوط  اطالعات انتقال برای را  عددی  هایداده  و  سهام  نمادهای

 های دستگاه   در  شده  ساخته  مکانیکی  تیکتیک  صدای  طریق  از  را   خود  نام  اما  است  الکترونیکی  امروزه  تیکر  نوار.  کردمی  چاپ  تلگراف

  گرفته. است شده چاپ آنها روی بر سهام قیمت که بلند و  باریک کاغذهای از و آنالوگ اصلی



  : روند معامالت۷فصل 

  

  ترسند طمع کنیم. کنند بترسیم و وقتی دیگران میکنیم وقتی دیگران طمع میفقط سعی میما 

  ) ۱۸۷۷ (وارن بافت 

  

های مختلف معامالت فارکس را برای شما توضیح دهم؛ این  من در این فصل قصد دارم همۀ جنبه

گری فعالیت ملههای مختلف، مواردی هستند که حتی آن دسته از افرادی که مدتها در حرفه معاجنبه

، ٢، اندازه قرارداد ١اند، کامالً با آنها آشنایی ندارند. در انتهای این فصل شما با انواع مختلف سفارش کرده

دانید چگونه با توجه به ارزش پیپ مربوط به  اید و می آشنایی کامل یافته  ٥اور ، رول٤، مارجین ٣لووریج

  توان سود کرد. اجازه دهید با بعضی از اصول مقدماتی کار خود را آغاز کنیم. هر ارز، می

  

  

  

  

  

  

 
١  order  

٢  sizecontract   

٣  leverage  

٤  margin  

٥  rollover  
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 روند معامالت : ۷فصل 

  معامله در هر دو طرف بازار 

دید هنگامی که کار  گران جمعامله در هر دو طرف بازار، یکی از مفاهیمی است که  بسیاری از معامله

توان از بازار صعودی شوند. به عبارت دیگر، به این معناست که میکنند با آن درگیر میخود را آغاز می

توانستم این  توانم با اطمینان بگویم وقتی که من کارم را شروع کردم، نمیو نزولی پول در آورد. می

این مفهوم آشنایی داریم که چیزی را با قیمت   ، همۀ ما باکهاینتر از همه  مفهوم را درک کنم. مهم

مشخص بخریم، و پس از آنکه ارزش آن افزایش یافت، برای کسب سود، آن را با قیمت باالتر بفروشیم. 

دهد! بعضی از ما با اطالع از سهام و بورس وارد دنیای  به طور کلی این اتفاق در دنیای تجارت روی می

با این موضوع آشنا هستیم که سهمی را در قیمت پایین بخریم و    جا همآنشویم، و در  معامالت می 

  سپس منتظر بمانیم که قیمتش باال برود و بعد آن را با سود بفروشیم.  

توانیم پول درآوریم، و منظور من از معامله در هر گری زمانی که بازار نزولی است هم میاما در معامله

قدر مهم است. در این مورد،  دهم چرا این موضوع اینمی  دو طرف بازار همین است و به زودی توضیح

کنیم. خریم و سود میتر میفروشیم که مالک آن نیستیم، و سپس آن را با قیمت پایینما چیزی را می

دهیم. رسد اما ما در حقیقت همین کار را انجام میکنید عجیب به نظر میبله، وقتی که به آن فکر می

فروشیم و وقتی که فهمیدیم قیمت یابد، بنابراین آن را میفت ارز کاهش میاگر فکر کنیم قیمت ج

خریم. اگر به طور منطقی به این موضوع فکر کنید، خواهد باالتر برود، دوباره آن جفت ارز را میمی

فروشیم. وقتی که یک جفت ارز  خریم و سپس میصرفاً برعکس فرایندی است که ما چیزی را می

میپایین میر تر  را  آن  ابتدا  ما  میود،  را  آن  پوزیشن،  بستن  برای  سپس  و  دقیقاً  فروشیم  خریم. 

  فرایندشان یکسان است اما برعکس هم هستند.  

شود، وقتی که اقدام به فروش گفته می  النگ (یا خرید)کنیم به آن پوزیشن  وقتی که اقدام به خرید می

  شود. گفته می شورت (یا فروش)کنیم به آن پوزیشن می

  حاال چرا مهم است که در هر دو طرف بازار، یعنی در طرف پوزیشن النگ و شورت بتوان معامله کرد؟ 

های قیمت در هر دو دهد تا از حرکتترین دلیل این است که این کار به شما امکان میاولین و واضح

، اگر همیشه در یک جهت معامله کنید، این کار  کهاینتر از همه  طرف بازار سود کسب کنید. مهم

گر، با این  دهد. به عبارت دیبسیار محدود کننده است و در واقع «افق» معامالتی شما را کاهش می 

تر درباره داشتن  تر و خطرناکگیرید. اما، یک مورد دقیقاز پرایس اکشن را نادیده می  ٪ ۵۰کار شما  

دیدگاه یک طرفه نسبت به بازار وجود دارد. اگر شما فقط در یک جهت معامله کنید، همیشه فقط  



  : مدیریت ریسک و پول۸فصل 

  

  رساند. میخودداری از تحمل ضرر اشتباه است و این همان چیزی است که به پول و روح انسان آسیب  

  ) ۱۹۴۰- ۱۸۷۷ (جسی لیورمور    

  

در هر گام از زندگی، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی شغلی، ریسک وجود دارد. ریسک همه   

هایی به ها ریسکها و سرگرمیجا هست. یک کار جدید، یک رابطه، مسافرت و انجام بیشتر ورزش

اگر   و  از ریسک غیرممکن است،  انجام داد دنیا خیلی همراه دارند. اجتناب کامل  را  کار  این  بتوان 

کنیم آگاهانه یا ناخودآگاه انجام دهیم این است که ریسک شود. آنچه که ما سعی میانگیز میمالل

گیریم که آن فعالیت را بپذیریم یا گیریم و سپس با توجه به ارزیابی خودمان تصمیم میرا در نظر می

  رد کنیم.  

هرگز درحالی ما  است  ممکن  ریسک  که  است به  ممکن  باشیم،  نکرده  فکر  رانندگی  به  مربوط  های 

هنگام عبور از خیابان بیشتر مواظب خطرها باشیم. ما در مورد ریسک مالی هم به همین ترتیب فکر  

آیا مبلغ کمی پول به دوستمان قرض بدهیم یا برای راهکنیم و تصمیم میمی اندازی یک گیریم که 

  گیریم. کنیم و سپس بر طبق آن تصمیم مینیم. ما ریسک را ارزیابی میگذاری ک کسب و کار سرمایه

های معامالت طور که من همیشه در جلسهگری با توجه به ماهیتش، ریسک باالیی دارد و همانمعامله

 که  است  مالی  ریسک   مورد،   اولین .  دارد  وجود  یگر معامله  در  ریسک  دو  تنها  گویم،فارکس خود می

. استتر  سخت  خیلی  که  است  معامله  خود  ریسک   مورد  دومین  و  است  آسان  آن  مدیریت  و  ارزیابی

خواهیم می  دیگر،  عبارت  به.  بپردازیم  ریسک  مدیریت  مالی  هایجنبه  به  داریم  تصمیم  ما  فصل   این  در

در مورد حفاظت از سرمایه معامالتی صحبت کنیم که با توجه به آنچه که در فصل قبل بیان کردم، 

  ارزشمندترین دارایی شماست. 

تان را از دست بدهید از  ، اگر سرمایهکهایندلیل ارزشمند بودن این موضوع خیلی ساده است. ابتدا  

بروکر بسته خواهد شد! دلیل دوم که کمتر مشهود  شوید و حسابتان، احتماالً توسط  بازار خارج می

تر است، و به  تان را که از دست بدهید، جبرانش سختاست این است که، هر درصدی از سرمایه



 

١٨٠ 

 

 و پول  سکیر تیریمد: ۸فصل 

خواهید ضررهایتان را جبران کنید، معامالت شما  افتد این است که چون میتدریج چیزی که اتفاق می

ال ساده به محاسبات ریاضی مربوط به این موضوع نگاه شبیه قمار خواهد شد. اجازه دهید با یک مث

  کنیم و امیدوارم بتوانم این موضوع را به خوبی بیان کنم.  

دالر   ۱۰۰اید و در هفته اول معامالت،  دالری یک حساب معامالتی باز کرده  ۰۰۰,۱  فرض کنید با سپرده

دالر در حسابتان باقی مانده   ۹۰۰و  از سرمایه معامالتی شما خواهد بود     ٪۱۰  کنید. این مبلغضرر می

  است.  

$100/$1000 x 100% = 10% 

دالر بوده    ۱۰۰۰مان که  چند درصد باید دوباره سود کنیم تا بتوانیم اصل سرمایهسوال بعدی این است.  

دالر است،   ۹۰۰مان را که اکنون  را برگردانیم؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوال، ما سرمایه باقی مانده

  کنیم. دالر را به عنوان درصدی از این رقم محاسبه می  ۱۰۰گیریم و در نظر می

$100/$900 x 100% = 11.11% 

  ایم و برای جبران این مبلغ و برگرداندندست داده  درصد از سرمایه اولیه خود را از  ۱۰عبارت دیگر، ما  به  

مان سود کنیم. ریاضیات بدین نحو در برابر ما سرمایه معامالتی باقی مانده٪  ۱۱٫۱  سرمایه اولیه باید

  شود.  تر میکند و با افزایش زیان، جبران آن هم سختعمل می

  ایه نیاز داشتیم: جبران سرم ٪۲۵  بود، بنابراین به  ٪۲۰ تصور کنید اگر زیان ما

$200/$800 x 100% = 25% 

ایم، باید درصد بیشتری از سرمایه باقی مانده خود را جا هم نسبت به مبلغی که از دست دادهدر این

آید. به همین  کنیم، ریاضیات به کار ما میجبران کنیم؛ و به همین دلیل است که هر وقت ضرر می

ضررها، قانون شماره یک در مدیریت پول است، و من  دلیل است که مدیریت و کوچک نگه داشتن  

  امیدوارم مثال باال دلیل این موضوع را به خوبی اثبات کرده باشد! 

از سرمایه معامالتی خود را در یک معامله از دست    ٪۵۰برای تاکید بر این نکته ، تصور کنید اگر شما  

تان سود کنید تا به مبلغ سرمایه اولیه خود برسید. در  ٪ سرمایه باقی مانده ۱۰۰بدهید، بنابراین باید  

«دو برابر یا  نه بیشتر و نه کمتر. این کار مانند بازی    - شود گری به قمار تبدیل میاینجاست که معامله

باشد. ممکن است خوش شانس باشید و برنده شوید، اما آخرین پرتاب تاس می  است که مثل »١هیچ

 
١   double or quits  



  : برنامه معامالتی شما ۹فصل 

  

، من نسبت به هر معامله جداگانه بی تفاوت هستم. کوچک و ثابت نگه داشتن ریسک   ٪۱ با ریسک

  بسیار مهم است. 

 )۱۹۵۶(الری هیت    

  

تر. تر است و همچنین نوشتن آن برای من سختهای دیگر این کتاب مهماین فصل نسبت به فصل

ه من تا به حال شما  ترین دلیلش این است کنوشتن این فصل به دالیل بسیاری دشوار است و مهم

های معامالتی م و ممکن است از این به بعد هم شما را نبینم، اما امیدوارم شما در یکی از اتاقارا ندیده

 من یا در واقع  به طور مجازی در یک سمینار با من مالقات الکترونیکی داشته باشید. 

این فصل سخت است این    طور که از عنوان فصل مشخص است، یکی از دالیلی که نوشتنو همان

یا شخص    باشدمی به من  برنامه معامالتی متعلق  این  آن «برنامه معامالتی شما» است.  که عنوان 

تان، دیدگاهتان  دیگری نیست، بلکه تنها متعلق به خودتان است. این برنامه مخصوص شما و شرایط

های امه شما، دقیقا مانند جنبهگری است. برننسبت به پول، و اهدافتان برای ورود به دنیای معامله

  تان هم تغییر خواهد کرد.  دیگر زندگیتان، با گذر زمان تغییر خواهد کرد. با افزایش معلوماتتان، برنامه

های پایه و قابل تامل و اصول و مفاهیمی را برای شما  جا این است که ایدهبنابراین هدف من در این

ا در برنامه معامالتی شخصی و منحصر به فرد خود تغییر دهید. فراهم کنم که بتوانید به تدریج آنها ر 

تر از همه این است که برای من خیلی آسان است که یک طرح کلی از برنامه معامالتی به شما  مهم

کنم نویسم سعی میطور نیست. من هر چیزی که میبدهم و خودم را کنار بکشم. اما این کتاب این

. و دقیقاً مانند تا برای شما کاربردی و مفید واقع شود  بوده  التی خودمها تجربه معامبر اساس سال

های معامالتی توسط  محتوای زیادی در مورد برنامهگری، به طور کلی آثار بیهای دیگر معاملهجنبه

اند و از محتوای کتابشان کامالً شان معامله انجام ندادهافرادی نوشته شده است که هرگز در زندگی

های من هستند که امیدوارم های من، افکار، مشاهدات و ایدهامر مشهود است. بنابراین نوشتهاین  

آن    کهاینبه شما کمک کنند متوجه شوید چرا باید برنامه معامالتی داشته باشید، اما برای توضیح  



 

١٨٩ 

 

 ایرانی گران  یار | دانش جهانی برای معاملهفارکس

با یک مثال  شود، اجازه دهید  شود و «معامله اختیاری» در کجا وارد عمل میبرنامه در کجا متوقف می

  بسیار ساده شروع کنم.  

» برخورد کرده باشید که به طور کلی به معنای ١ممکن است تا به حال با اصطالح «سیستم جعبه سیاه 

کند و اگر بخواهید به شما  های خرید و فروش را تولید میافزاری است که به طور مکانیکی سفارشنرم

گوید انجام دهید، افزار به شما میدیگر، به غیر از آنچه که نرمدهد. به عبارت  سیگنال ورود و خروج می

کنید. عالوه براین، سیستم ممکن است قوانین مدیریت پول را اجرا کند؛ ما در فصل کار دیگری نمی

قبل موضوع مدیریت پول را بررسی کردیم. و این سیستم هم درباره همان است. حاال یک سوال از  

توانست یک سیستم «جعبه سیاه» بسازد که کار کند نفر در یک جایی می  خودتان بپرسید. اگر یک

و به نتایج پایداری دست یابد، در نتیجه چنین سیستمی همه دنیا را تحت فرمان مخترع خود قرار  

  توانست در برابر آن دوام آورد.  داد. هیچ شخص دیگری نمیمی

یستم جعبه سیاه ندارد و نخواهد داشت این اولین نکته است. به عبارت دیگر، هیچ شخصی یک س

 که نتایج پایداری داشته باشد و در همه بازارها و در همه شرایط سود کند.  

نکته بعدی: ممکن است ساخت یک سیستم جعبه سیاه برای تولید سیگنال ورودی آسان باشد، اما 

ار را ببیند، نسبت به تواند باز تر است؟ آیا سیستم جعبه سیاه میدر مورد خروج چه، کدامیک سخت

العمل نشان دهد یا تصویر  اخبار فاندامنتال واکنش نشان دهد، نسبت به بازارهای مرتبط به هم عکس

گونه نیست. در بستن یک پوزیشن در بازار، بیشتر تکنیکال را در چند تایم فریم بررسی کند. خیر این

هیچ یک از آنها   کهاینکنند، و دلیل  میهای جعبه سیاه صرفاً قانون ورودی اولیه را برعکس  سیستم

هایم را تصحیح کنم، آنها یک مدتی  کند همین موضوع است. نه، اجازه دهید گفتهدرست عمل نمی

کنند و این زیاد عجیب نیست، چون غیرممکن است کنند، اما در نهایت دیگر درست کار نمیکار می

انطباق با شرایط مختلف بازار را داشته باشد. ای طراحی کند که توانایی  که شخصی سیستم مکانیکی

کنند، اما در بازاهای رِنج درست کار  ها در صورتی که بازار دارای روند باشد کار می بعضی از سیستم

کنند. بعضی از آنها ممکن است زمانی که قیمت در بازار متراکم است درست کار کنند و وقتی که نمی

  شوند.  ه میشود، با شکست مواجروند شروع می 

 
١ systemblack box :  سیستم جعبه سیاه یا بلک باکس  
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 EUR/USD| نمودار یک ساعته جفت ارز  ۹-۱۱تصویر 

ام. در این تایم فریم، من یک مرتبه دیگر از فاز حرکت رِنج قیمت در بین خطوط زرد استفاده کرده

بزرگترین کندل تقریباً نصف این محدوده  جا  در اینکند و  پیپی حرکت می  ۴۶جفت ارز در یک محدوده  

ز در طی توانیم با توجه به یک قانون کلی سفت و سخت تصور کنیم که این جفت ار است و ما می

عامل خارجی مهمی وجود  جا  در اینشود  کند (البته فرض میپیپ حرکت می  ۲۵ تا    ۲۰عت  یک سا

 ندارد).

  کنیم: ارائه شده نگاه می  ۹- ۱۲ که در تصویر EUR/USDدر نهایت ما به نمودار روزانه 

  

 بین خطوط زرد پیپ ۴۶حرکت رِنج 



 

١٩٦ 

 

 شما  یبرنامه معامالت: ۹فصل 

  

  EUR/USD| نمودار روزانه جفت ارز  ۹-۱۲تصویر 

توانید ببینید اختالف قیمت بین خطوط زرد در  ام و میجا هم من از یک دوره رِنج استفاده کردهدر این

توانیم بگوییم پیپ است. بزرگترین کندل، دو سوم این مقدار است بنابراین به طور بسیار ساده می  ۱۴۸

 پیپ است.    ۱۰۰ودار روزانه حدود که میانگین حرکت پیپ در نم

گری خود در بازار فکر وقتی که درباره روش معامله  ت:ای که سعی دارم به آن اشاره کنم این اسنکته

ها مثبت است. به عبارت دیگر، هر چه کنید، رابطه همبستگی بین مدیریت ریسک و تایم فریممی

آهسته فریم  و تایم  است،  بیشتر  پوزیشن  ورودی  نقطه  از  شما  ضرر  حد  فاصله  بنابراین  باشد،  تر 

  دلیل این موضوع را نشان دهم.  های باال توانسته باشم امیدوارم در مثال

پیپ بود، بنابراین محل قرار گرفتن حد   ۷تا    ۵ای  دقیقه  ۵در مثال اول، میانگین حرکت بر روی نمودار  

کندل   ۳تا    ۲گرفت که احتماالً امکان حرکت  داد و باید حد ضرر در جایی قرار میضرر این را نشان می

  تواند باشد.  پیپ می ۲۰تماالً مقدار حداکثر حد ضرر احجا در اینکرد. برخالف شما را فراهم می

 ۲۵ کند، کندل میانگین ما تقریباً  مدت که از نمودار یک ساعته استفاده میگر میانبه عنوان معامله

از محاسبات ریاضی باال حد ضرر ما می با استفاده  پیپ دورتر از نقطه   ۷۵ یا    ۵۰تواندپیپ است و 

 ورودی قرار داده شود.  

 پیپ بین خطوط زرد  ۱۴۸حرکت رنج 



  : انتخاب بروکر۱۱فصل 

  

    بمانند.توانید قادر به پرداخت بمانید، غیر منطقی باقی توانند بیش از آنکه میبازارها می

 )1946-1883جان مینارد کینز (

  

  را  جدید   ان گر معامله  توجه  ترین کم  تالش  و  زمان  نظر  از   هایی باشد که این موضوع شاید یکی از زمینه

با با این وجود، بروکرها، اشخاص و شرکت  .کندمی  جلب  خود  به هایی هستند که شما پولی را که 

  سپارید. اید را بدون یک ثانیه تفکر به آنها میزحمت به دست آورده

این یک بیزینس است و در هر بیزینس دیگری شما دقت الزم را، حتی به صورت سطحی، به کار  

خواهم به شما هشدار بدهم یا شما را بترسانم، نمی  گونه نیستید؟ منجا اینبرید. خوب چرا اینمی

انگاری، کالهبرداری یا ترکیبی از  های اخیر، چند مورد از بروکرهای معروف به دلیل سهلاما در سال

این دو مورد، ورشکست شدند. متاسفانه، بعضی از آنها به نقاط ضعف مسئولین نظارتی خود اشاره  

باور کنیم که این مسئولین قدرتمند و تاثیرگذار هستند، واقعیت این    ما دوست داریم کهاینکردند. با 

آنها اغلب بی از  است که  ناکارآمد هستند. در دنیای بروکرهای فارکس، هنوز تعداد زیادی  کفایت و 

شوند که فقط به طور لفظی از ملزومات قانونی مختلف حمایت ها توسط یک شخص اداره میشرکت

دهد؛  ای است که بعداً پس از مشتری شدن شما روی میاز هرگونه سواستفاده کنند. این امر جدامی

  کنیم.  در ادامه بیشتر در مورد این موضوع  صحبت می 

با  تا  ترساندم  را  کافی شما  اندازه  به  برسند، خوب است. من  نظر  به  کننده  نگران  فوق  اگر مطالب 

فقط یک بروکر انتخاب کنید که بهترین    کهاینجزئیات بیشتری به این موضوع فکر کنید، به جای  

ریبیت  پیشنهاد  آخرین  یا  کرده   ١اسپرد  بسیار دقت  بروکر  انتخاب  در  اگر  است. حتی  کرده  ارائه  را 

بار  باشید، تضمینی وجود ندارد که بروکر ورشکست نشود. من در طول حرفه معامالتی خود، یک 

قرار داشت که در آن    FSAحمایت برنامه    ای داشتم، اما خوشبختانه سرمایه من تحتچنین تجربه

 
١   Rebate،معامالتی   حجم  به  نسبت   ؛شودمی  پرداخت  فارکس  بروکرهای  به  اسپرد  یا  کارمزد  معامله  هر  برای  : در معامالت فارکس  

  .شودگر بازگردانده میمعامله به ریبیت عنوان تحت،  شده کسر کارمزد این یا اسپرد از درصدی
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 انتخاب بروکر : ۱۱فصل 

اعمال می تا  زمان  برنامه حداکثر  این  که  دارم  یاد  (به  را   ۰۰۰,۳۰شد،  ازای هر حساب  در  زیان  پوند 

داد). آن بروکر یک بروکر در لندن بود که شهرت خوبی داشت و در آن زمان چنین چیزی پوشش می

بهترین محافظت این است که اطمینان یابید حسابتان  غیرمنتظره بود. بنابراین تضمینی وجود ندارد.  

کنید. این بدین معناست های قانونی مختلف سراسر دنیا حفظ میرا در آستانه ارائه شده توسط  برنامه

که چند حساب داشته باشید تا ریسکتان در بروکرهای مختلف پخش شود و به این معناست که 

دهم کمی کارهای دیگر هم انجام دهم تا بدانم صاً ترجیح میاندازه معامالت را محدود سازید. من شخ

  ماند.  ام محفوظ میاگر اتفاق بدی روی داد، سرمایه

رسد تعداد بروکرهای آنالین هر روز در حال افزایش است و بازاریابی آنالین و آفالین تقریباً  به نظر می

ین است تا شما را متقاعد سازند که شود. هدف آنها اها، همه با یک هدف انجام می در همه رسانه

هایی نظیر واریز وجه به حسابتان پس از باز یک حساب در بروکر آنها باز کنید. و با تبلیغات مشوق

کردن حساب، کاهش کارمزد برای یک مدت زمان محدود یا حتی بازگرداندن درصدی از اسپردِ تمام 

  شود.  معامالتتان ارائه می

ها در اسپرد یا کارمزدها فاکتور  چ چیزی رایگان نیست، چرا که هزینه همه اینبه یاد داشته باشید هی

  شده است.  

شما بدانید بروکری   اماطور نیست!  چ وجه این به هی ها بد هستند.گویم همۀ این محرکمن نمی

های خود را در اختیار آن بگذارید، چه نوع بروکری است چرا که آنها با هم خیلی خواهید پولکه می

های بسیاری باید پول خود را در اختیار بروکر بگذارید، سوال  کهاینفرق دارند و عالوه بر این، قبل از  

  از آنها بپرسید.  

شوند، و انواع ها در یک بازار اجرا مییح دهد چگونه سفارشهدف این فصل این است که به شما توض

مختلف بروکر و مزایا و معایب آنها و موارد مهمی که برای انتخاب یک بروکر باید به آنها توجه کنید 

کنیم که بروکرها  ای را بررسی می شوند. و در نهایت ترفندهای بازاریابیدر این فصل توضیح داده می

  باز کنید.  زندها استفاده کنند تا به شما اطمینان دهند که یک حساب معامالتی ممکن است از آنه

شود  خواهم به طور خالصه توضیح دهم سفارش در بازار چگونه انجام میبیائید شروع کنیم، من می

می توضیح  را  فارکس  بروکر  نوع  چهار  میو سپس  بیان  و  میدهم  چگونه  هم کنم  از  را  آنها  توانید 

از باز کردن حساب،   قبلدهد تا  ید. این موارد شما را در یک موقعیت قدرتمند قرار میتشخیص ده 

  های درستی از آنها بپرسید.  سوال



  : انتخاب جفت ارزها۱۲فصل 

  

گیرید برای سود کردن  ید برای از دست ندادن پول چه کاری نباید انجام دهید، تازه یاد میوقتی بدان

  چه کاری باید انجام دهید!  

  ) ۱۹۴۰-۱۸۷۷ جسی لیورمور (

  

اید، با ساز و کار بازار  شما برنامه خودتان را دارید، بروکرتان را انتخاب کرده و حسابتان را ایجاد کرده

اید. بنابراین،  گری آشنا شدههای احساسی معاملهبا جنبه  کهاینتر  اید و مهمفارکس آشنایی پیدا کرده

  حاال چه؟  

جا بپرسید این است که «چه جفت ارزی را باید معامله کنم، و دلیلش چیست»؟  سوالی که باید در این

کمک خواهم کمک کنم که به جواب این سوال برسید. همچنین این فصل به شما  در این فصل می

گران ممکن است بپرسند پاسخ دهید. اگر ما های بیشتری که بسیاری از معاملهکند تا به سوالمی

را معامله کنیم، چطور بدانیم این حرکت ناشی از قدرت یا ضعف یورو   EUR/USDیک جفت ارز نظیر  

عناست که آیا است یا ناشی از قدرت یا ضعف دالر؟ به عبارت دیگر، اگر جفت ارز باال رود، به این م

قدرت یورو باعث این حرکت شده یا ضعف دالر آمریکا؟ این نه یک سوال انحرافی است و نه فلسفی. 

گری درباره مدیریت و تعیین کمّیت ریسک است. طور که در فصل بعدی خواهید دید، معاملههمان

ورند، بنابراین ریسک آاگر بتوانید تشخیص دهید کدام یک از این نیروها جفت ارز را به حرکت در می

کنید تر است. به همین سادگی است، چون بعد از آن شما با ارز غالب در بازار معامله میمعامله پایین

  دهم چگونه این کار ممکن است. و در ادامه فصل به شما نشان می

ررسی اجازه دهید با بررسی جفت ارزهای موجود شروع کنیم و سپس من ماتریس ارز خود را برایتان ب

  کنم. می

به طور کلی، سه نوع جفت ارز با نام جفت ارزهای اصلی، کراس و اگزوتیک وجود دارد. جفت ارزهای 

شوند. جفت ارزهای «اصلی» صرفاً آنهایی هستند که به طور گسترده در برابر دالر آمریکا معامله می

ارزهای اگزوتیک آنهایی هستند   کراس آنهایی هستند که دالر آمریکا در آنها قرار نداشته باشد و جفت
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شوند و در نتیجه اغلب بسیار  گذاری نمیشوند و معموالً به طور گسترده نرخکه نسبتاً کم معامله می 

گر مبتدی هستید، جفت ارزهای اگزوتیک قطعاً جای مناسبی  نوسانی هستند. اگر شما یک معامله

  گری هستند. تری برای شروع معاملهبرای شروع نیستند. جفت ارزهای اصلی و کراس جای مناسب

  جفت ارزهای اصلی 

  به طور کلی هفت جفت ارز اصلی وجود دارد که به شرح زیر هستند: 

• EUR/USD 

• GBP/USD 

• USD/JPY 

• USD/CHF 

• AUD/USD 

• USD/CAD 

• NZD/USD   

EUR/USD   

کند. اولین دلیل  گر و هر بروکر فارکس بر روی این جفت ارز تمرکز می به دالیل بسیاری، هر معامله

و بنابراین بیشترین نقدشوندگی   داشتهاین است که این جفت ارز بیشترین حجم معامله را در بازار  

مۀ جفت ارزها کمتر را دارد. معامله شدن با حجم بسیار باال به این معناست که اسپرد آن معموالً از ه

کند. بروکرها در هنگام تبلیغ در مورد  گران اسکالپ جذاب میاست، که به نوبۀ خود آن را برای معامله

کنند و برای این منظور اسپردهای بسیار پایینی برای  های خود بر روی این جفت ارز تمرکز میپلتفرم

  .نمایندمیجذب مشتریان جدید ارائه 

شود و مزایای اسپرد پایین نرخ این جفت ارز و نقدشوندگی باالی  ه به این ارز میبا این همه توجهی ک

گر جدید مناسب است؟ پاسخ من، در کمال تعجب آن، آیا این جفت ارز جهت شروع برای یک معامله

و شگفتی، منفی است. اگر این کتاب را چند سال قبل نوشته بودم، بدون شک پاسخ من به این سوال،  

  مدت، مثبت بود. بنابراین، چه چیزی تغییر کرده است؟ روزی کوتاهبرای معامالت میانمخصوصاً 

این یک سوال مهم است که من به طور کامل در کتاب دیگر خود که دربارۀ فارکس است به آن پاسخ 

دهم که ممکن است باعث شود به دنبال یادگیری جا مواردی را برایتان توضیح میدهم اما در اینمی

د اتفاق بیشتر درباره این موضوع بروید. اما به طور خالصه، از نظر من در طی چند سال گذشته چن

بازار فارکس را برای همیشه تغییر داده اند. بحران مالی که در سال روی داده که بازارها، مخصوصاً 

آغاز شد، تبعات بلندمدتی بر جای گذاشت، که به طور قابل توجهی دنیای فارکس را تغییر داده    ۲۰۰۷



  : بیائید شروع کنیم ۱۳فصل 

  

  دهیدریسک، به خاطر عدم آگاهی نسبت به کاری است که انجام می

  )۱۹۳۰(وارن بافت 

  

ت وجود دارد. اولین مورد، ریسک طور که قبالً در این کتاب بیان کردم، دو نوع ریسک در معامالهمان

مالی است و مدیریت آن ریسک با استفاده از قوانین ساده است. وقتی که در بازار یک پوزیشتن باز 

کنید، این موضوع باید بخشی از برنامۀ معامالتی و مدیریت پول شما باشد. تعریف و مدیریت این  می

  ریسک آسان است.  

در شما  که  است  ریسکی  مورد،  می  دومین  متحمل  پوزیشن  میخود  ریسک  این  باال،  شوید.  تواند 

دهید باید برای پاسخ به این سوال  گر انجام میمتوسط یا پایین باشد. هرکاری که به عنوان یک معامله

  ساده آماده باشید:

  توانم متحمل شوم؟» «برای باز کردن این پوزیشن در بازار، چقدر ریسک می

می  سعی  ما  که  است  سوالی  تنها  میاین  انجام  که  کاری  هر  دهیم.  پاسخ  آن  به  از  کنیم  دهیم، 

بازار تا تحلیل نمودارها، ارزیابی اخبار فاندامنتال یا استفاده از تصمیم گیری در مورد روش خود در 

توجه این  اندیکاتورهای خودمان، برای پاسخ به این سوال هستند. اگر ریسک باال باشد، وقتی که م

اگر  موضوع شویم خوب است و اگر چنین باشد، بعید است این پوزیشن را خیلی زیاد نگه داریم. 

تر ریسک پایین باشد، بنابراین این احتمال وجود دارد که آن پوزیشن را به عنوان یک پوزیشن بلندمدت

  در نظر بگیریم.  

ن این موضوع فکر  تا به حال هرگز به این صورت به  گری کرده باشید، اما همۀ معاملهممکن است 

و سپس بر طبق آن اقدام کنید. بعد   کردههمین است. سعی کنید ریسک را در همۀ معامالت تعیین 

تحلیل ما کامل شد یا باید تصمیم بگیریم ریسک را بپذیریم و معامله را انجام دهیم یا اگر   کهایناز  

ن را رد کنیم. و به عبارت ساده، این همۀ کاری توانیم آ کنیم ریسکش خیلی باال است، میاحساس می

  کنیم انجام دهیم!  است که ما هر دفعه سعی می
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بهتر متوجه شوید که   بنابراین اجازه دهید من فرایند کامل را از شروع تا پایان توضیح دهم تا بتوانید

می قرار  هم  کنار  پازل  این  قطعات  همۀ  مجبو   گیرند.چگونه  کار  این  انجام  برای  شدم  من  ر 

ها را توضیح ها یا استراتژیتوانم همۀ روشهایی انجام دهم. برای مثال، احتماالً من نمیسازیفرضیه

  های شما پاسخ دهد.  کنم، به بیشتر سوالجا استفاده میدهم، اما امیدوارم مثالی که در این

ی دیگر هم مناسب است، کنم و نسبتاً برای بازارها این روش جهانی است. من از این روش استفاده می

خواهم یک پوزیشن جدید در بازار باز کنم، آن را بررسی اما در اصل روشی است که هر دفعه که می 

ام کنم. چند سال طول کشید تا من به این روش دست یابم، اما این روش برای من و سبک معامالتیمی

کار می و  زیاد دیگری هم هستکند. تکنیکمناسب است  این روش های بسیار  امیدوارم که  اما  ند، 

آنچه که من در اینچارچوب اصلی آن  به وسیله  تا  فراهم سازد  برایتان  را  را جا توضیح میای  دهم 

بتوانید برای خودتان ایجاد و یا اصالح نمائید و بتوانید یک روش مناسب برای سبک معامالتی خود  

  پیدا کنید.  

  مرحله یک 

کنیم که کنیم و تایم فریمی را بررسی می ی اصلی خود شروع می با شاخص جفت ارزها  –مرحله یک  

های پایین ما هم شاخص دالر آمریکا و هم تر است. در مثالبرای  استراتژی معامالتی شما مناسب

توانید دو یا سه نمودار از هر کدام ای داریم. همچنین میدقیقه  ۱۵ شاخص ین ژاپن را در نمودارهای  

های مختلف داشته باشید تا بتوانید یک دیدگاه کلی در مورد آنها به دست آورید. ماز آنها با تایم فری

توانید کنند. می» از دالر آمریکا را فراهم میاندازیای و روزانه «چشمدقیقه  ۶۰ای،  دقیقه  ۱۵ یک نمودار  

  همین کار را با شاخص ین انجام دهید.  

  

  



 

٢٧٣ 

 

 ایرانی گران  یار | دانش جهانی برای معاملهفارکس

  

  ای شاخص دالر آمریکا دقیقه ۱۵ | نمودار  ۱۳-۱۰تصویر 

  

  ای شاخص یندقیقه ۱۵ : نمودار ۱۳-۱۱تصویر 

  مرحله دو  

سپس اخبار فاندامنتال را برای روز و هفته معامالتی پیش رو بررسی کنید. من همیشه سایت فارکس 

کنم چون استفاده از آن آسان است و همۀ اخبار  ) را برای این کار توصیه میForex Factoryفکتوری ( 

دهد. فراموش نکنید که بر روی آیکون سمت راست اصلی را برای اقتصادهای بزرگ جهانی پوشش می

  کند.ا باز میطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، این آیکون نمودار تاریخی ر کلیک کنید؛ همان

 شاخص دالر آمریکا 

 تایم فریم خود را انتخاب کنید 

 شاخص ین 

 تایم فریم خود را انتخاب کنید 
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  | تقویم اقتصادی سایت فارکس فاکتوری ۱۳-۱۲تصویر 

  مرحله سه 

استفاده    ۴رویم و برای ادامۀ این مثال، من از پلتفرم متاتریدربعد از آن به پلتفرم معامالتی خود می

خواهیم قدرت یا ضعف ارزهای مختلف و به ویژه اشباع خرید و اشباع کنم. در این مرحله ما میمی

به یک نقطه بازگشت فروش یک ارز را شناسایی کنیم. به عبارت دیگر باید بررسی کنیم که آیا یک ارز  

توان این کار را به می  کهاینشود یا نه. با  احتمالی و در نتیجه فرصت معامالتی احتمالی نزدیک می

ها بررسی کرد، من به شخصه های آن را با همۀ نمودارها و تایم فریمصورت دستی انجام داد و تقاطع

بالفاصله همۀ اطالعات را به صورت دیداری   کنم. این اندیکاتوراستفاده می  ١از اندیکاتور قدرت روند

گونه دهد؛ و من معتقدم نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای قدرت ارز باید ایندر هر تایم فریمی نشان می

  باشد. 

 
١ strength indicator 

  برای مشاهده نمودار تاریخ 

    کلیک کنید



  ۴: شروع با پلتفرم متاتریدر ۱۴فصل 

  

    گرگر فقط یک دانش آموز نیست. او باید هم دانش آموز باشد و هم یک معاملهیک معامله

   )۱۸۷۷ -۱۹۴۰( جسی لیورمور

  

ها  توانید از بین آنها انتخاب کنید و من در طی این سالهای معامالتی زیادی وجود دارند که میپلتفرم

گران مبتدی که تازه ام اما از نظر من پلتفرمی که همیشه به معاملهاز چند نمونه از آنها استفاده کرده

من به دالیل زیادی این پلتفرم را   است.  ۴ام، پلتفرم متاتریدراند پیشنهاد کردهکار خود را شروع کرده

واژۀ «سادگی» میپیشنهاد می و  پلتفرم کنم،  این  را در یک کلمه خالصه کند!  آن دالیل  تواند همۀ 

بهترین نکردهسال را  آن  این چیزها  لزوماً  اما  و بسیار محبوب است،  این  هاست که وجود دارد  اند. 

دارد، اما به دلیل سادگی و کاربرد آسانش، بهترین    های مربوط به خود راها و کاستیپلتفرم هم عیب

  است.  

دلیل دیگر این است که این پلتفرم توسط بروکرهای فارکس سراسر دنیا به طور گسترده ارائه شده 

کنند. وقتی که برای است و تنها تعداد کمی از بروکرها این پلتفرم را به عنوان یک گزینه پیشنهاد نمی

مجبور باشید نحوۀ استفاده از یک پلتفرم پیچیده را یاد    کهاینکنید، بدون  ر می اولین بار شروع به کا

گری را به اندازه کافی یاد بگیرید. همه چیز از سفارش ورود توانید موارد مربوط به معاملهبگیرید، می

پوزیشن از  و خروج  مدیریت  تا  پوزیشنگرفته  گزارش  قابل درک است.  تقریباً  و  آسان  زندها  ه، های 

تر از این باشد و بستن  تواند آسانمشخص است. سفارش ورود ساده است، سفارش حد ضرر نمی

ها مثل آب خوردن است. من به عنوان شخصی که در حال حاضر در سه بروکر حساب دارد پوزیشن

 از نظر سرعت و سادگی، پلتفرم مورد عالقه من  ۴توانم این اطمینان را به شما بدهم که متاتریدرمی

پیچیدگی است  ممکن  پلتفرم  این  پلتفرماست.  نظر سادگی، های  از  اما  باشد  نداشته  را  دیگر  های 

میلیون    ۲» و با بیش از  ١توسط شرکت نرم افزار «متاکوت   ۲۰۰۵بهترین گزینه است. پلتفرم ابتدا در سال  

ارکس تبدیل شده است. کاربر در سراسر دنیا راه اندازی شد و امروز به استاندارد «بالفعل» در دنیای ف 

 
١ metaquotes 
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بخشی از شهرت آن به دلیل تعداد زیاد و در حال افزایش اندیکاتورهای دیگری است که اکنون در  

  شوند. گذاری میدسترس هستند و معموالً به صورت بسیار رقابتی قیمت

تر یچیدههای پتجربه کسب کنید و بخواهید پلتفرم  کهایناین پلتفرم به طور کلی رایگان است و قبل از  

  را آموزش ببینید، این پلتفرم مکان بسیار خوبی برای شروع است. 

هدف این فصل این است که به شما کمک کند کار خود را شروع کنید و اگر تصمیم دارید پلتفرم 

هایی که باید در زمان انتخاب بروکر در نظر داشته باشید را برایتان  را انتخاب کنید،  نکته  ۴متاتریدر

ام های راهنمای کاربران را قرار دادهکند. در انتهای این فصل لینک یکی از بهترین دفترچهمشخص می

های موجود در پلتفرم به شما کمک خواهد کرد اما مطمئنم کنم به توضیح همۀ ویژگیکه فکر می 

ی ترین موضوع این است که وقتتواند در این مورد به شما کمک کند. البته جالببروکر شما هم می

توانید بروکرهایتان را تغییر دهید. فقط  که نحوۀ استفاده از پلتفرم را آموختید، بنابراین به راحتی می

خواهید را پیدا کنید، و به آن بروکر بروید و دیگر نیازی نیست پلتفرم جدیدی کافی است بروکری که می 

  را یاد بگیرید.  

  د ارائه شده است.  پیشنها  و ایده چندکنید، می  و بروکر مربوطه را بررسی ۴برای زمانی که متاتریدر

    پلتفرم دمو

نکرده استفاده  پلتفرم  این  از  قبالً  اگر  یا  هستید  مبتدی  کامالً  فارکس  معامالت  دنیای  در  اید، اگر 

دهد. شما  ارائه می  ۴شوید بدانید هر بروکر فارکس، یک دمو رایگان از پلتفرم متاتریدرخوشحال می

. سپس برای مدت محدودی  دنام کنیایمیل و اطالعات دیگر، در بروکر فارکس ثبتاول باید با یک  

  توانید از پلتفرم آزمایشی به طور رایگان استفاده کنید.  می

خواهد  کنند و دلیلش ساده است چون بروکر می دیگر کار نمی  ،روز  ۳۰های دمو بعد از  بیشتر پلتفرم

های دمو  نید. اما بروکرهای فارکس به طور روز افزون پلتفرمشما هر چه زودتر حساب الیو خود را باز ک

رسد. کنند که در صورتی که برای مدتی غیر فعال باشند، مهلت استفاده از آنها به پایان میرا ارائه می

ها وارد شوید. این مثال  قوانین بروکرها متفاوت هستند اما معموالً باید حداقل یک ماه به این حساب

در بروکر آلپاری است. به شرطی که شما این کار را انجام دهید، مهلت   ۴تفرم دمو متاتریدرمربوط به پل

توانید تا زمانی که دوست دارید از آن تان هرگز به پایان نمی رسد و بنابراین شما میاستفاده از پلتفرم

  استفاده کنید.  



 منابع معامالتی رایگان

  

شود آنچه که در دیگران فوق العاده است، به قدردانی چیز شگفت انگیزی است. قدردانی باعث می 

  ما هم تعلق گیرد.  

  ) ۱۷۷۸-۱۹۶۴ولیر (

  

www.annacoulling.com 

توانید یل منظم بازار فارکس و سایر بازارها از جمله بازار سهام و کاالها است. میسایت من برای تحل 

اند برایم  در آنجا با من تماس بگیرید (یا نظرات خود را در مورد پست هایی که بازخورد بیشتری داشته

  به من ایمیل دهید.  anna@annacoulling.comارسال کنید) یا به آدرس  

www.cmegroup.com 

های خاص برای قراردادها است. برای یک صرافی برتر برای تحلیل تمام بازارهای فیوچرز و البته ویژگی

) از بازاری که قراردادهای  CMEشود و بازار بورس شیکاگو (گران ارز، دنیای فیوچرز هم گشوده میمعامله

گران خرده فروش شود تا قراردادهای خرد و کالن را به معاملهشود دور میبزرگ سنتی در آن مبادله می

  ارائه دهد.  

www.forexfactory.com 

های خبری پدیت شده و بعضی از آیتمیکی از بهترین منابع آنالین اخبار فاندامنتال است. به تازگی آ

  فاندامنتال آن دوباره طبقه بندی شده است.  

www.forexticket.co.uk 

قبالً   این سایت  این یک سایت   Matafنام  کرده است.  تغییر  فوق  به صورت  آن  نام  اخیراً  اما  بوده 

آخرینفوق بررسی  برای  زیرمجموعه همبستگی  العاده  در  اطالعات  این  است.  ارزها  بین جفت  های 

  شوند. قرار دارند و به صورت آنی آپدیت می  Tools/Chartsبخش 
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 گان یرا یمنابع معامالت

www.fxstreet.com 

فارکس است. من العاده های فارکس با یک بخش آموزشی فوقترین و معتبرترین پرتالیکی از قدیمی

کنم و همچنین توئیتر من  جا تهیه میتحلیل هفتگی خود را به عنوان یک نویسنده متخصص از این

می مشاهده  این سایت  اصلی  در صفحه  داده  را  نمایش  آنجا  در  من  که چهره  وقتی  بنابراین  کنید 

نمایندۀمی عنوان  به  اکنون  نکنید! من  تعجب  گرو  FXstreet   شود،  لندن هستم. میزبان جلسات  ه 

 FXstreet Londonتوانید جزئیات بیشتر را در  شوند و شما میجلسات گروه به صورت ماهانه برگزار می

MeetUp  کنید، به شخصه منتظر دیدار شما در جلسه مشاهده کنید. اگر اطراف لندن زندگی می١

راه اندازی    www.forexstreet.netبه تازگی سرویس جدیدی را در    FXstreetبعدی هستم. عالوه بر این  

توانند به یکدیگر پیام دهند، گران فارکس میکرده، که سایت شبکه اجتماعی است و در آنجا معامله

ها، نظرات و تحلیل خود در مورد بازار را به اشتراک بگذارند. و فقط در مورد فارکس نیست دیدگاه

  رد.  گیبلکه بازار کاالها و بازارهای مرتبط را هم در بر می

www.investing.com 

دهد و البته شاخص  گران است که همه بازارهای جهانی را پوشش مییک منبع رایگان برای معامله

های زنده قراردادهای فیوچر و توانید قیمتشما می  جا وجود دارد.«قدیمی» دالر آمریکا هم در این

از   بیش  برای  را  کنید.  ۱۰۰۰نمودارها  ارز مشاهده  رابینیتوانید پیشمی  جفت  تحلیل من  و   هم  ها 

  مشاهده کنید! 

Metatrader 4 user guide2 

را   ۴متاتریدرهای پلتفرم  العاده کاربران را مشاهده کنید که تمام جنبهتوانید راهنمای فوقجا میدر این

  ه طور کامل توضیح داده است.  ب

www.mindmusclesacademy.com 

کنم که به من لطف کرد و اجازه داد تا از منابع اثر وی در این کتاب استفاده  از ریچارد فرسن تشکر می

توانیم به این صورت در  ما چگونه می  کهاینخواهم از سایت او دیدن کنید و در مورد  کنم. از شما می

زمان انجام معامالت واکنش نشان دهیم و در مورد دلیل آن اطالعات بیشتری کسب کنید. ریچارد 

گری آورده  گر سابق فیوچرز است و این تجربه منحصر بفرد را به دنیای روانشناسی معاملهیک معامله

 
1  https://www.meetup.com/London-Forex-Group-MeetUp-FXstreet/ 
2  http://static.alpari.co.uk/docs/alpari_uk_userguide_metatrader4.pdf 



  نامه واژه 

  

Appreciation کند(افزایش قیمت): تقویت ارز در واکنش به تقاضای بازار را توصیف می  

Ask Price ترین قیمت قابل قبول برای خریدار (قیمت درخواست): پایین  

Back Office  (دفتر پشتیبانی): تسویه حساب و فرایندهای مرتبط  

Bank Rate  های خود وام (نرخ بانکی یا نرخ تنزیل): نرخی است که بانک مرکزی با آن نرخ به بانک

  دهد.می

BaseCurrency  می کار  آن  با  بانک  که  است  ارزی  پایه):  ارز  (ارز  در جفت  ارز  اولین  همچنین  کند. 

  باشد. می

Base Rate  های بهره خرده فروشی استفاده  پایه): اصطالحی است که در بریتانیا برای محاسبۀ نرخ  (نرخ

  شود.  می

Basis Point  .است.  ۰٫۲۵نقطه پایه به معنای  ۲۵ (نقطۀ پایه): درصد تغییر در نرخ بهره است ٪  

Bear .(خرس): فردی که معتقد است قیمت پایین خواهد آمد  

Bear Market  شود.  ها مشخص میاری که با کاهش قیمت(بازار خرسی): باز  

Bid Figure کند.(عدد پیشنهادی): به سه رقم اول نرخ ارز اشاره می  

BIS .بانک تسویه حساب بین المللی :  

BrettonWoods شود. (برتن وودز): یک سیستم نرخ ارز ثابت است. این سیستم دیگر استفاده نمی  

Broker دهد.  های خرید و فروش ارز را انجام می (بروکر یا کارگزاری): سفارش  

Bull یابد.(گاو): فردی که معتقد است قیمت افزایش می  

Bull Market شود.  ها مشخص میش قیمت(بازار گاوی یا بازار صعودی): بازاری که با افزای  
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Cable شود.  (کابل): اصطالحی که برای نرخ جفت ارز پوند بریتانیا به دالر آمریکا استفاده می  

Central Bank   .(بانک مرکزی): بانکی که مسئول سیاست پولی کشور است  

Counter currency  .اولین ارز جفت   (ارز متقابل یا ارز دوم): دومین ارزی که در یک جفت ارز قرار دارد

  نامند.  ارز را ارز پایه می

Counterparty شود.  (طرف مقابل): مشتری یا بانکی که یک معامله فارکس در برابر آن انجام می  

Cross Currency  .(ارز کراس): جفت ارزی که دالر آمریکا در آن نباشد  

Currency کند.  (ارز): پولی که یک کشور از آن استفاده می  

Currency matrix  .(ماتریس ارز): تحلیل قدرت یا ضعف یک ارز با استفاده از چند جفت ارز  

Currency Basket اند. آوری شدههای مختلف که در کنار هم جمع(سبد ارزی): ارزهایی با ارزش  

Deal Date   .(تاریخ معامله): تاریخی که در آن مبادله مورد توافق قرار گرفته است  

Deal Ticket معامله): روش اولیۀ ثبت یک معامله.  (تیکت  

Dealer  کند.  (واسطه): فرد یا شرکتی که به عنوان عامل اصلی فعالیت می  

Deficit ها یا بودجه دولت. (کسری): کسری در تراز معامله، تراز پرداخت  

Delivery  .(تحویل): تسویه قرارداد با تحویل ارز اصلی  

Delivery Date  .(تاریخ تحویل): تاریخ سررسید قرارداد  

EFT .انتقال وجه الکترونیکی :  

EMS .سیستم پولی اروپا :  

European Union    (اتحادیه اروپا): قبالً با نامEuropean Community   به معنای جامعه اروپایی شناخته

  شد. می

Exchange Risk  .(ریسک تبادل): ضرر احتمالی ناشی از حرکت نرخ در جهت مخالف  

Exotic شود.  (اگزوتیک یا ناشناخته) ارزی که کمتر معامله می  


