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  سخن ناشر پیش گفتار 

گیری داشته است. با وجود فعالیت  بازار فارکس تنها در ط چند سال رشد بسیار چشم 

از   بیش  معامالت  و حجم  افراد  و  موسسات  باالی  بسیار  روز،   ۳روزانه  در  دالر  تریلیون 

ه نحوه کار در این بازار  اما به شرط ک  –های سودآور زیادی در این زمینه وجود دارد  فرصت 

  را به طور کامل درک کنید. 

لین   کت  خانم  است  دلیل  همین  ریسرچ  –به  کارنس  کمپان  از    مدیر  یک  عنوان  به 

کتاب  محبوب  دوم  چاپ  تالیف  به  اقدام  در جهان؛  فارکس  دهندگان خدمات  ارائه  ترین 

  «معامالت روزانه و معامالت سوئینگ در بازار فارکس» کرده است.

به ا راهنمای  کتاب  شدهین  معاملهروز  برای  هم  که  است  برای  ای  هم  و  باتجربه  گران 

گران تازه کار و مشتاق نوشته شده است. در این کتاب عناصر اساس بازار فارکس  معامله

داده  روندها،  آخرین  و  شده  استراتژیبیان  و  معاملهها  همه  که  را  ویژه  هایی  به  گران، 

دهد. این کتاب بسیار فراتر  ن منوسان باید از آنها آگاه باشند، نشاگران روزانه و  معامله

کتاب  سایر  پاسخ  از  به  خواننده  کتاب  این  در  است،  فارکس  بازار  به معرف  مربوط  های 

چه  پرسش  آمریکا  دالر  برای  بازار  محرک  اندیکاتورهای  «بیشترین  مانند:  مهم  های 

و ارزها چیست  «همبستگ  و  است؟»    چیزهایی هستند؟»  آنها چگونه  از  استفاده  نحوه 

م  مانند «چگونه  و در عین حال موضوعات  مانند یک مدیر دریافت خواهد کرد؛  توان 

صندوق پوشش ریسک معامله کرد» و «تاثیر نوسانات فصل در بازار ارز» مورد بررس قرار  

  تواند شما را در این عرصه رقابت از دیگران متمایز کند. گیرد که م م

نظیری ترین بازار معامالت دنیا به موفقیت بی کند تا در فعال این کتاب به شما کمک م 

  دست پیدا کنید. 
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 گفتار پیش
  

  

هم   هاکتاب   ترینمحبوب   از  یک  ارز   بازار  سوئینگ در  معامالت  و  روزانه  معامالتکتاب  

  سوم،   ویرایش  در.  است  فارکس  باتجربهگران  هم برای معامله   و  کار  تازه   گرانمعامله   برای

  تدریس   واسطهبه من  .  اندشده  روز به   جدید  هایاستراتژی  و  هافصل   با   مطالب  همه

پیشنهادات    بارها  و  بارها  ارز،  تجارت  نحوه  مورد  در  کشور  سراسر   در  ی مختلف سمینارها

نوشتن   مفیدهاکتاب برای  «  .امکرده دریافت    ارز   تجارت  مورد  در  ی   یهایاستراتژ کتاب 

  برای   اساس  و  (تکنیکال)  فن  یهایاستراتژ   تنها  نهفارکس»،    بازار  برای  روزانه  معامالت

  بازار   کار  نحوه  مورد   در  یتر قی دق  بینش   همچنین  بلکه  ،کند ممعامالت فارکس را معرف  

ارائه  معامله   به   ارز  برای    و   مبتدی   گران معامله  برای هم    کتاب  این .  دهد مگران  هم 

حرف برای    ،یاخواننده   نوع  هر  این کتاب برای  .است  شده  طراح  یاحرفه گران  معامله

ی هازمان   بهتریننکات مهم در مورد    کتاب  این  بازار،  اساس  بررس  از  گذشته.  دارد  گفتن

به  ی ها ژگی و  برخ  و  بازار روابط    در  اقتصادی  یهاداده   بیشترین  ارز،  معامالت  ورود 

 ها اوت ک یبر  برای  ییهایاستراتژ در این کتاب همچنین  .  شود م  شامل   را  ارز  فردمنحصربه 

  که  دارد   وجود (تکنیکال)  فن گران معاملهبرای  رِنج تریدینگ (معامالت محدوده نوسان) و

  .خوبی دارند فارکس عملکرد بازار در طور خاص به



 

 

  درباره نویسنده
  

  

ِ اِست منجمنت» «بی   فارکس  استراتژیبخش    عامل   مدیر  ١لییِنکت   ِ «بی   بنیانگذار  و  ٢ک ک

،  بازار  در   اعجوبه  یک  عنوان   به  سالگ  ۱۸   سن  وی در.  است  ٣فارکس دات کام»    از   مال

ِ   تجارت  دانشکده ،  فارغ  از  پس.  شد  التحصیل  فارغ  نیویورک  دانشگاه  رناست   به   التحصیل

باعث    زودهنگام  شروع  این  .پیوست  ٤«ِجیپی مورگان ِچیس»   بانک  بین  ارز  معامالت  میز

َ  شده است که »«ک   ، »جیپی مورگان« در. داشته باشد ارز بازار در  تجربه سال ۱۵  از بیش ت

ً   و  کرد  کمک  ۲۰ج  ارزهای  بازار  به  او   نقل   بانک  بازارهای  اختصاص  معامالت  گروه  به  بعدا

  قرضه،   اوراق   بهره،  نرخ  مشتقات  ها،آپشن   ، فارکس  اسپات   معامالتبه    آنجا   در   و   نمود   مکان

  . پرداخت  آت معامالت و سهام

 درگاه   یک  که  ،٥» دیل فارکس دات کام «  و  پیوست  FXCM  شرکت  به   کَت  ،۲۰۰۳  سال  در

  ارشد،   استراتژیست   عنوان   به وی .  کرد  اندازی   راه  رابود   آنالین ارز   برتر در زمینهتحقیقات

  مدیریت   را   ارز   بازار   مورد  در  تفسیر  و   تحقیق   ارائه   متخصص  تحلیلگر   ۱۰  از   متشکل   تیم   یک

فارکس ال ت دی و گلوبال  « به  ارز  تحقیقات  مدیر عنوان  به  » کَت« ، ۲۰۰۸  سال  در.  کردم

  تیم یک    و  هداد  ارائه  مشتریان  به  را  آنالیزها  و  تحقیقات  آنجا  در  و  پیوست،  ٦»فیوچرز

  در .  کرد  مدیریت  را  ژاپن  و  لندن  متحده،  ایاالت  گرانتحلیل جهان متشکل از    ارز  اتتحقیق

 
١ Kathy Lien 
٢ BK Asset Management 
٣ BKForex.com 
٤ JPMorgan Chase 
٥ DailyFX.com 
٦ Futures & Forex LtdGlobal  



  در   مهمان مجری    یک   عنوان  به  و   شد  تبدیل  CNBC  رسم  اعضای  از   یک  به  او  ،۲۰۱۲  سال

  .کرد  فعالیت ٧«مان این موشن»

«  و   کندم   سفر   جهان  سراسر  به  ۲۰ج   ارزهای  زمینه  در   متخصص  یک  عنوان   به   «کَت

یو  «  ،٨» ژورنال  استریت  وال«  در  اغلب   او.  دهدم   آموزش  گذارانسرمایه  به  را  فارکس  تجارت

  ، »واچ  مارکت«  ،»بلومبرگ«  ،١١» رویترز«  و  ١٠» هرالد  مورنینگ  سیدن«  و  ٩» تلگراف  ک

  مکرر   طور  به  همچنین  او.  کندمصاحبه م   مهم  خبری  منابع  دیگر  و  AAP  ،»پرس  آسوشیتد«

  .شودم  ظاهر«اسکای بزینس»  و   اروپا و  آسیا  آمریکا، CNBC در

«   و   معامالت روزانهکتاب «   است کهالملل  بین  سطح  در  فوق العاده  نویسندهیک    «کَت

در    معامالت چه  کتاب   ؛است  او  شده  منتشر  آثار  ترینپرفروش   ازیک    »ارز   بازار سوئینگ 

  »رسندبه سود م   استریت  وال  در   روز  هر  مردم  چگونه:  میلیونر  گرانمعامله   و  ارز؛  تجارت«

  اند. شده منتشر   وایل توسط انتشارات  همه -

زیاد    تجربه »بسیار  معامالتاستراتژی  توسعه  مختلف،  بازارهای  آنالیز  در  «کَت  و  های 

  به   فارکس  جامعه  در  وی  که  است   شده  باعث  انگیزشگفت  اقتصادی  هایداده   بینپیش 

  . شود شناخته »فارکس (ماکرو) کالن   معامالت ملکه« عنوان

  

 
٧ Money in Motion 
٨ Wall Street Journal 
٩ UK Telegraph 
١٠ Sydney Morning Herals 
١١ Reuters 



 

 

  فصل اول
  

  

بازاری با بیشترین سرعت رشد در زمان   –ارز 
  ما

  

بازار.  است  جهان  در  بازار   ترینالرشد  سریع   و  بزرگترین   ارز   بازار    از   که  است  بستری  این 

  را   ارز  ،مندعالقه   اشخاص  سایر  و  مسافران  گذاران،سرمایه  مشاغل،  ها،دولت   آن  طریق

)  OTC(  فرابورس   بازار   یک   خود،  سطح  تریناساس  در  ارز  بازار.  کنندم  »مبادله«  یا   تبدیل

اتاق  مرکزیبدون  طرفه  دو  پایاپای    و   فارکس  دالالن  .است  سفارشات  تطبیق  برای  های 

ساعته  جهان   سراسر   یانبازار و چهار  بیست  طور    با   نمابر   و   کامپیوتر   تلفن،  طریق  از  به 

  ارائه   سساتمؤ  از  بسیاری.  کنندم   ایجاد  منسجم   بازار   یک  و  هستند  ارتباط  در  یکدیگر

  ها قیمت  همه  اما  اند،کرده   تغییر  هاسال   طول  در  فارکس  معامله  قابل  ابزارهای  دهنده

  .شوندم  گرفته فارکسپایه یا اسپات    بازار  از همچنان 

برای معامله در   شود،م  گفته  نیز   FX  یا  فارکس  آن   به  که  خارج  ارز   گذشته،  دهه  دو  در

ارز    که  شد  باعث  دسترس  این  و  هگرفت  قرار  فروشخرده   گذارانسرمایه   دسترس بازار 

زیادی   محبوبیت  هایحساب   تسویه  بانک«  ،۲۰۰۰  دهه   اوایل   در .  باشد  داشته  بسیار 

  ، زمان   آن  در.  داد  خبر  ۲۰۰۴  تا  ۲۰۰۱  آوریل   بین   ،حجم  افزایش  درصد  ۵۷   از  ١» المللبین 

  رشد   سرعت  ، ۲۰۰۸  سال  مال  بحران   از   پس   .شددر روز مبادله م  دالر   تریلیون  ۱٫۹  از  بیش 

  بود،   توجه  قابل  همچنانکاهش یافت، که این مقدار    ٪۳۲تا    ۲۰۱۳  و  ۲۰۱۰  هایسال   بیندر  

 
١  Bank of International Settlements   
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  در   دالر  تریلیون  ۵٫۳ز  ا  بیشتر  میانگین  طور  به  شد،که دست به دست م  واقع  حجم  اما

  روزانه   معامالت  حجممجموع    از  بیشتر  برابر  ۵۰  این مقدار  ،تربا یک دیدگاه منطق .  بود  روز

  .است نَزدَک و  نیویورک سهام بورس

  افزایش   است،  کرده  کمک  حجم  افزایش  این  به  فروش  خرده  ارز  بازار  رشد  که  حال  در

  تأثیر   چگونگ  از  گذارانسرمایه  بیشتر  آگاه  باعث  نیز  گذشته  سال  چند  ط  نوسانات

  کاال   و  قرضه  اوراق  سهام،  گرانمعامله   اگر  .شد  بهادار  اوراق  و  سهام  بازار  بر  ارز  تغییرات

  است   مهم   آنها  برای  ،نمایندبیشتری اتخاذ   تصمیمات معامالت خود را با آگاه   خواهندب

  ارزی   نوسانات   تأثیر  چگونگ  هاینمونه   از   برخ  در ادامه .  کنند  را دنبال  فارکس  حرکات  که

  .استارائه شده  گذشته هایسال  در  قرضه  اوراق و  سهام بازار  تغییرات بر

EURUSD شرکت سهامی سودآوری و  
  مقدار   و  گذاریسرمایه   اروپایی  هایشرکت   در  که  آنهایی  ویژه  به   ،بازار سهام  گرانمعامله   برای

  درآمد   بینپیش  برای ارز  نرخ  بر نظارت  کنند،م  صادر   متحده ایاالت   به کاال   زیادی بسیار 

  تولیدکنندگان   ،۲۰۰۴  و  ۲۰۰۳  هایسال   طول  در.  است  الزم  سهام  شرکت  سودآوری  و

تنزل    اصل  مقصر  .بسیار شاک بودند  آمریکا  دالر  تضعیف   و  یورو  سریع  رشد  از  اروپایی

  امر   این.  بود  کشور  رشد  حال  در  سرعت  به  تجارت  و  بودجه  کسری  زمان،  آن  در  دالر  قیمت

  وارد   اروپایی  هایشرکت  آوریسود  به  توجه  قابل  و آسیب  شد  EURUSD  ارز  نرخ  خیز  باعث

  برای   اروپایی  صادرکنندگان  کاالهای  که  شودم  باعث  ارز  نرخ  افزایش  زیرا  کرد

ً  باعث ضرر  ناکاف ٢هِج  ،۲۰۰۳  سال در .دنشوتر گران   متحده ایاالت کنندگانمصرف    تقریبا

  شیمیایی   مواد  گروه  یک  ،DSM  که  حال  در  شد،  واگن  فولکس  سود  از  یییورو   میلیارد  ۱

  یورو   میلیون  ۱۱  تا  ۷  به میزان  سود  ،EURUSD  نرخ  درصدی  ۱  تغییر   با  که  داد  هشدار  هلندی،

  بر   نظارت اهمیت    که  ، وجود دارد  اروپا   در  همچنان   ناکاف  هِج   متأسفانه، .  یابدم   کاهش

  .کندرا بیشتر م  اروپایی صادرکنندگان  سودآوری و  درآمد بین پیش   در  EURUSD ارز نرخ

 
٢ Hedging   
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 آمریکا  دالر و )Nikkeiنیکی (

  آمریکا   دالر  ایجاد شده در  تحوالت  از  باید  نیز   سروکار دارندژاپن  سهام که با  گرانمعامله

  شده   خارج  رکود  سال  ۱۰  از  به تازگ  ژاپن.  باشند  آگاه  نیک  رال  بر  آن  تأثیر  چگونگ  و

  گذاری سرمایه  هایصندوق   و  مشترک   گذاریسرمایه  هایصندوق  مدت،  این  ط  در.  است

تأثیر   شدت  به   مینتأ گرفته  ژاپن   سهام  ارزش   افت  تحت  شدن .  بودند  قرار  متحول    با 

برای اینکه درپورتفولیوی خود تغییرات ایجاد    جهان  کالن  هایصندوق   ،وضعیت اقتصادی

  ژاپن،   دوره بازیابی  از  استفاده  برای  عال  فرصت  یک  دادن  دست  از  ترس   به خاطر  کنند

  پرداخت   برای  دالر  توجه  قابل   مبلغ  مینتأ  گذاریسرمایه  هایصندوق   .کردند  عجله

  بهره   نرخ  بهبسیار    آنها  هایوام  که  بود  این  مشکل  اما  گرفتند،  قرض  های اضافهزینه نرخ 

 هایوام   افزایش.  حساس بود  فدرال   بانک   پول  سیاست  انقباض  چرخه  و   متحده   ایاالت

 تأمین   هایهزینه   افزایش  باعث  باالتر نرخ  زیرا   ببرد  بین  از  را  نیک رال  توانستم یدالر 

احتماالً    فدرال  بانک  ،بسیار بزرگ  جاری  حساب  کسری  وجود این  با  .شودم   دالر  مال

  بنابراین .  باشد  داشته  نیاز   نرخبیشتر    افزایش  به   دالری  هایدارایی   جذابیت  افزایش   برای

  برای   کمتری  سودآوری  است  ممکن  ژاپن،  در  رشد  کاهش  با  همراه  هانرخ  مستمر  افزایش

تغییر    نحوه  نتیجه،  در.  باشد  داشته   ژاپن  سهام  و ریسک بسیار باالی  حد  از  بیش   اهرم

  . دارد  تأثیر آینده گیری نیک در جهت  در  نیز  آمریکا دالر  های پولسیاست

 سوروس جورج

  که   یمرد«  عنوان  به  که  است  فارکس  بازار   در  تریدرها  ترینمعروف   از   یک  سوروس  جورج

  بیشتر   جزئیات  با  او  ماجراهای  مورد  در  ما.  شودم  شناخته  را شکست داد»  انگلیس  بانک

  که   گرفت   تصمیم   انگلیس  ۱۹۹۰  سال   در  خالصه،  طور  به   اما  ، خواهیم کرد  بحث   ۲  فصل   در

  تورم   کم  و  پایدار  فضای  در  خواست م  زیرا  بپیوندد )  ERM(   ارز  نرخ  مکانیسم  سیستم  به

 پوند  ، اتحاد  این .) حضور داشته باشدآلمان  مرکزی بانک( بانک بوندس  توسط شده  ایجاد

  توسط   شده  اعمال   پول  هایسیاست   تحت   انگلستان   در نتیجه  زد،   پیوند   آلمان  مارک   به   را

  به   مربوط  تورم  اثرات  از  اجتناب  برای  آلمان  ،۱۹۹۰  دهه  اوایل  در.  گرفت  قرار  بانک  بوندس

  و   مل  غرور  ، حال  این  با.  داد  افزایش   میزان قابل توجه  به  را   بهره   نرخ  آلمان،   مجدد   اتحاد
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  چهارشنبه   روز  در  .شد  انگلیس  پوند  ارزش  کاهش  از  مانع،  ERM  در  ارز  نرخ  تعیین  برای  تعهد

است  سیاه   چهارشنبه  به  که  سپتامبر،   ۱۶ به  (  خود  صندوق  کل  سوروس  جورج  ،معروف 

  بندی شرط   ERM  مقابل  در  تا  فروخت   پوند  میلیارد   ۱۰  و  کرد  را لوریج )  دالر   میلیارد  ۱ارزش  

ً   او با این کار  .کند   ارزش   کاهش  به  مجبور  را  آن  و  ه کردهشکستور   را   »انگلیس  بانک «   اساسا

  انگلیس   بانک  .کرد  افت  پیپ  ۵۰۰۰  یا  ٪۵  تقریبا  انگلیس  پوند  ساعت،  ۲۴  عرض  در.  کرد  پوند

  امر   این  نتیجه، در.  کند  وسوسه  پوند  خرید برای  را   بازانسفته  تا   داد  را  هانرخ   افزایش   قول

  ۱ الیبور انگلیس در عرض  نرخ ه وشد  قرضه  اوراق  بازار  در   العادهفوق   نوسانات  ایجاد   باعث

  اگر .  بازگرداند  آینده  ساعت  ۲۴  ط  را  سودها آن    سپس  و  یافت   افزایش  ٪۱به میزان    ماه

ً   شدند،م   غافل  ارز  بازارهای  از وضعیت  قرضه  اوراق  گرانمعامله تغییرات    از این  احتماال

  . ماندندم  مبهوت و  مات بازده  سریع

 قرضه  اوراق  چین و یوان مجدد  گذاریارزش 

  آن   توجه به  که  دارد  وجود  ارز  در رابطه با  دیگر مسئله  یک خزانه،  سهام  گرانمعامله   برای

)  RMB(  رنمینبی  یا  یوان.  است  چین  یوان  تدریج  گذاری مجددارزش   آن  و  است  مهمبسیار  

  به منظور   RMB  ارزش  ،۱۹۸۰  دهه   در.  بود  متصل  آمریکا  دالر  به  خود  چهتاریخ   بیشتر  در

  جمهوری خلق  بانک ،۲۰۰۵  و ۱۹۹۷ هایسال  بین و  یافت  کاهش چین  اقتصاد  رشد تقویت

  انتقادات   کار  این  زمان،   آن   در  .کرد  حفظ   را   ٫۲۷ USDRMB  ۸  نرخبه طور ساختگ    چین

،  کاالهای  پذیریرقابت   افزایش  برای  چین   دولت   زیرا  کرد   دریافت   را   بسیار زیادی    ارز   چین

  بار   هر  بود  مجبور  چین  دولت  باند،  حفظ  برای.  کندم  تضعیف   مصنوع  طور  به  را  خود

  این   از  سپس  .بخرد  آمریکا  دالر   و  بفروشد  یوان  ،رفت  فراتر  باند  باالی  از حد  آنها  ارز  که

  به  چین  امر باعث شد که این و  شد استفاده  متحده  ایاالت  خزانه سهام خرید  برای  دالرها

ِ  به  چین  ۲۰۰۵ سال  در  حال،  این با.  شود  تبدیل  ایاالت متحده خزانه دارنده بزرگترین گ  پ

  در   تا  داد   اجازه  آن   به  و  پیوند  ارز  سبد  یک  به  را  یوان  ارزش  و  پایان  دالر  (اتصال) خود به

  دقیق   درصد  کهاین   با وجود.  کند  نوسان  ،شودم   تنظیم  روز  هر   که  محدوده کوچک  یک

از   دیگر  ارزهای  شامل  و  آمریکا  دالر  سلطه  تحت  تا حد زیادی  اما  نیست،  مشخص  سبد
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  استرالیا،   دالر  و   روسیه  روبل   تایلند،  بات  انگلیس،   پوند   جنوبی،  کره   وون   ژاپن،   ین   یورو،   جمله

  . است سنگاپور  و  کانادا

  اگر   اما  است،  داده   گسترش  باند معامالت یوان را   تدریج  به  چین  ،گذشته  هایسال  ط

  کند،   تجارت  جهان  ارز   بازار  در  آزادانه  که  دهد  اجازه  RMB  به  و  داده  پایان  یشناور   به  چین

  به   دولت   نیاز  امر   این  زیرا   بود  خواهد   گیر چشم   بسیار  ثابت  درآمد   با  بازارهای  در آن    تأثیر

  اعالمیه   این نوع   .دهدم   کاهش  را  ثابت   درآمد  با  بهادار  اوراق  سایر   و   خزانه   سهام  خرید

ها قبل  توانست سال  م  اتفاق  این   اگرچه.  شد  خواهد   هاقیمت  افت   و   بازده  افزایش  باعث

  مهم   کنند،  مدیریت  را   ریسک  موثر  طور  به  بخواهند  قرضه  اوراق  گذارانسرمایه   اگر   ؛رخ دهد

  . نمایند دنبال را هاپیشرفت   این که است

 سهام و آتی معامالت با فارکس   بازار مقایسه

  دهه   چندین  این بازار تا  زیرا  ،است  نبوده  تجارت  برای  محبوب  بازار  یک  همیشه  ارز  بازار

  یی بوده است که کاالها  معامالت مشاوران  و  مینگذاری تأسرمایه  هایصندوق   به محدود 

به  را  نهادی  گذارانسرمایه   و  بزرگ  هایشرکت   سرمایه،  باالی  مقادیر توجه   مقررات،   با 

  بسیاری   انتخاب  بازار   این  ،وجود  این  با .  کنندم   مدیریت   تکنولوژی  و   گذاریسرمایه   الزامات

ً  در این بازار  ریسک زیرا بود بزرگ  گرانمعامله  این  از   . بود تنظیم قابل کامال

  روی   ارزها   به   نیز   آت  گران بازار معامالت معامله   و  سهام  گرانمعامله   از   بسیاری در نهایت  

  حال،   این  با.  کردند  اضافه  خود  معامالت  پورتفولیوهای  به  را   دارایی  بندیطبقه   و  آوردند

  بین   اساس  هایتفاوت   از   برخکه  است    مهم  دهید،  انجام  را   کار   این   شما  کهاین   از  قبل

 را یاد بگیرید.  فارکس  بازار و  سهام بازار

  فارکس  بازارهای  هایویژگ

 .است رشد حال در نقدینگ با  جهان بازار  بزرگترین  .۱

 . است باز برای انجام معامله   هفتهدر  روز  ۵٫۵ و  هساعت ۲۴ به صورت   بازار .۲

 . کرد  کسب  سود توانم  بازار نزولهم در  و  صعودی بازار   در هم .۳



 

 

  فصل دوم
  

  

  رویدادهای تاریخی در بازار فارکس
  

معامله  از  قبل نحوه  معامله   که  است  مهم این    ،هاارز   یادگیری  هم  هم  و  باتجربه  گران 

  اند، داده   رخ  فارکس  بازار  در  که   تاریخ  رویدادهای  ترینمهم مورد  در گران تازه کار،معامله

باشند  اطالعات این تجارب توسط    امروز،  به  تا.  داشته  مورد    ایحرفه  گرانمعامله اغلب 

  . گرفتاشاره قرار م 

  جهانی  پول واحد  عنوان به دالر انتخاب: وودز برتون
)۱۹۴۴(  

  مدیریت   برای  جدید  توافق نامه  یک  تصویب  برای  کشور  ۴۴  نمایندگان  ،۱۹۴۴  جوالی  در

وودز   در  دوم،  جهان  جنگ  از  پس  هایسال   در   الملل  بین  اقتصاد  ١شایر پنیوهم  برتون 

 اصل  دالیل از یک  ،الملل بین اقتصادی ثباتبی   که بودند موافق  آنها اکثر. کردند دیدار

  توسط   که  نامهتوافق   این  .شود  اجتناب  آینده   در   ثباتبی   این   از  باید  و  بوده است  جنگ

  ابتدا   در   بود،   شده  تهیه  »٣» و «هری دکستر وایت٢«جان مینارد کینز   مشهور  اقتصاددانان 

 
١ New Hampshire 
٢ John Maynard Keynes 
٣ Harry Dexter White  
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  که  آمریکایی  یک قانون  –  شد  پیشنهاد  انگلیس  به  ٤وام و اجاره  قانون  از  بخش  عنوان  به

  . بود شده طراح جنگ از  پس بهبودی مجدد برای تالش در  انگلیس به  کمک برای

  : بود  اصل ماده سه شامل  برتون وودز نامهتوافق  نهایی شکل ، متعدد مذاکرات از  پس

   هماهنگ  و   عادالنه  تجارت   ءارتقا  یبرا  الملل  بين  یكليد  مقامات   تعیین .  ۱

 . الملل  بين  اقتصاد

 ارزها  بین  ارز نرخ  تعیین. ۲

  به   آمریکا دالر  بهقدرت بخشیدن    بنابراینو   آمریکا، دالر  و طال  تبادل  قابلیت  -۳

  .جهان  برای  انتخابی  ذخیره   ارز عنوان

  از جمله   هاییسازمان  اما  دارد،  وجودهنوز    پارامتر  اولین  فقط  پارامتر،  سه  این  بین  از  هامروز 

 )GATT(  تجارت   و  تعرفه  عموم  نامهتوافق   و  جهان  بانک   ،) IMF(  پول   الملل  بین  صندوق 

 تنظیم   و  توسعه  در  مهم  نقش   ،اندشده  تشکیل  وودز  برتون  نامهتوافق   نتیجه  در  که

  جهان   بانک  با  IMF  وودز،  برتون  انحطاط  زمان  از.  دارند  مدرن   الملل  بین  اقتصادهای

  به   منظم  طور  بهدر کنار هم    نهاد  دو  این   حاضر،  حال   در   .است  داشته  نزدیک   همکاری

  عموم   زیرساختیک    توسعه  و آنها را در  کنندم  مال  کمک  توسعه  حال  در  کشورهای

  کند،  شرکت  الملل بین  صحنه  در تواندم  که  سالم تجاری  اقتصاد  دستیابی به  به منظور

ً   کشورها  این  اینکه  از  اطمینان  برای  .کنندم   حمایت قانون و    دسترس  از  توانندم  واقعا

  IMF  و  جهان  بانک  شوند،  برخوردار  خود  صنعت  همتایان  بادر مقایسه    تجارت  به  عادالنه 

  سازمان   یک  عنوان  به  ابتدا  در   GATT  گرچها.  نزدیک داشته باشند  همکاری  GATT  با  باید

  یعن   -  تجاری  موانع  رفع  تشویق  با هدف  در حال حاضر  اما  بود،  شده  گرفته  نظر  در  موقت

  .کندم  فعالیت - هاسهمیه و هاتعرفه

 
٤ Lend Lease 
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 ٥اسمیتسونیان   نامهتوافق   ،آن  از  پس  ، پابرجا بود  ۱۹۷۱  تا  ۱۹۴۴  سال  از  وودز  برتون  نامهتوافق

  ایاالت   جمهور   رئیس   نیکسون  ریچارد  توسط  که الملل  بین  قرارداد   یک   شد،آن   جایگزین

و  شد  ارائه  متحده   . کردم  بیان  را   وودز  برتون  نامهتوافق  هایکاست   اصالح  ضرورته 

  قرارداد   این  گرچه:  داشت  را  اساس  ضعف   همان   هم  اسمیتسونیان  نامهتوافق   متأسفانه،

  ای جنبه  –  کرد  ایجاد  را  ثابت  ارز  هاینرخ اما    نبود،  آمریکا  دالر   /طال  تبدیل  قابلیت  شامل

  ، ترضعیف   دالر به  الملل بین  نیاز  و  متحده ایاالت  در حال پیشرفت  معامالت کمبود با که

 .عمر کوتاه داشت اسمیتسونیان نامهتوافق نتیجه،  در تناسبی نداشت. 

  آزاد بازار داریتولد رژیم سرمایه: وودز برتون پایان
)۱۹۷۱ (  

  برای   و  باریک   وودز  برتون  سیستمپرونده  :  به طور رسم اعالم شد  ۱۹۷۱  آگوست  ۱۵  در

ً   اگرچه این سیستم.  شد  بسته  همیشه ً   اصالح شده و   قبال ه  شد  ظاهر  جدیدی  شکل  به  بعدا

ً   وودز  برتون  سیستم  نهایی   کردن  کنریشه   این  -  بود   ارزش   دیگر بود:  موضع آن  آخرین  واقعا

همچنین    ،هستند  نوسان  ٪١  و ارزها فقط مجاز به  بود  نخواهد  ثابت  طال  بر اساس  ارزها

اساس   توانم  را  آنها  منصفانه  ارزش    و   معامالت  جریان   مانند  آزاد  بازار   در  آنها   رفتار  بر 

  . کرد تعیین خارج   مستقیم گذاریسرمایه

  بهتری   شرایط   ،وودز  برتون  سیستم  پایان   كهاطمینان داشت    نیكسون  جمهور   رئیس   اگرچه

  ارزش  بتواند  آزاد   بازار كه  مطمئن نبود اما  آورد،   خواهد وجود به  الملل بین  اقتصاد  برای را

  از   بسیاری  و  نیکسون  .كند  تعیین  فاجعه  بدون  و  عادالنه  روش  به  را  ارز  یك  واقع

  به   منجر   یافته،غیرساختار  ارز   بازار   یک   که  کردندم   استدالل  زمان  آن   محترم   اقتصاددانان 

امر    که  شود،م   رقابت  ارزش   کاهش   و   تجارت  سقوط   به  منجر   خود   نوبه   بهاین 

 
٥ Smithsonian 
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  آسیا بحراندر  USDJPY پرایس اکشن :٢٫٥ شکل

  

  و  اقتصادها   دو طرفه بین  ارتباط  کشید،  طول  سال  یک از  کمتر  که ۱۹۹۷ سال  مال  بحران

  عدم نشان دهنده  بحران،    این  عالوه،ه ب.  داد م  نشان  را  ارز  جهان  بازارهای  در  هاآن  اثرات

  اقتصادی   اصول  نبود  به علت   ارز   گذاریارزش   درمؤثر    مداخله  در  مرکزی  هایبانک   توانایی

نیروهای  و   ایمن   شرایط   اعمال  و   IMF  جبران   هایپکیج   کمک   با   ، هامروز .  بود  بازار   فشار 

پا شدند  دیگر  بار  آسیا   ببر  چهار  تر،گیرانهسخت از    با  آسیا  شرق  جنوب  .سر  استفاده 

  میان   در  خود  برجسته  قدمت  در حال بازگرداندن  شده،  احیا  صادرات  بازار  و  تورم  معیارهای

از دست رفتن ذخایر ارزی را تجربه    آسیا،  ببرهای.  است  جهان  صنعت  اقتصادی  مناطق

تا مطمئن شوند    الزم هستند  اولیه  ابتکاری  اقدامات  در حال حاضر در حال انجام  و  کرده

ذخایر ارزی در دسترس  به اندازه کاف  شان،  ارزهای   به  بازانسفته  مجدد  حمله  صورت  در  که

  . دارند
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 )۱۹۹۹( یورو معرفی 

 یورو .  رقم زد  را  تاریخ   کل   در  پول  تغییر   بزرگترین  که  بود  بزرگ  موفقیت   یک  یورو  معرف

 ً   و   اسکناس.  شد  معرف  الکترونیک  تجارت   ارز   عنوان   به  ۱۹۹۹  ژانویه  ۱  تاریخ  در  رسما

  بلژیک، :  از  عبارتند  اولیه  عضو  کشور  ۱۱.  شد  عرضه  بازار   به  ۲۰۰۲  سال   در  یورو   هایسکه

  سال   از  .فنالند  و پرتغال  اتریش،  هلند،  لوکزامبورگ،  ایتالیا،   ایرلند،   فرانسه،  اسپانیا،  آلمان،

  تبدیل   نرخ یک    با   را   خود   ارز   کشور   هر.  دارد  وجود  )یورو   منطقهیورو زون (  در   کشور   ۱۷  ،۲۰۱۵

  اروپا   مرکزی  بانک  توسط  مشترک  پول  سیاستیک    و  کرد  ثابت   یورو  برابر   در   مشخص 

)ECB( ۱۵  شامل  آل  ایده  طور  به  سیستم  این  اقتصاددانان،  از  بسیاری  نظر   از .  شد  اتخاذ  

  ارزهای   که   گرفتند  تصمیم   دانمارک  و   سوئد   انگلستان،  اما  ، بود  اروپا  اتحادیه   اصل  کشور

باید    اروپا  اتحادیه  اعضای  یورو،   اتخاذ  مورد  در  گیریتصمیم   در.  کنند  حفظ  را  خود

  . گرفتندم نظر  در  را مهم فاکتورهای بسیار

  عضویت کشورها   برای  همگرایی   اصل  معیار  پنج،  ۱۹۹۳در سال    ماستریخت  نامهتوافق   در

  : شد مشخص )EMU( اروپا  پول   اتحادیه در

 همگرایی  معیارهای: نامه ماستریخت توافق

 باشد  داخل  ناخالص  تولید  ٪۳  از   بیشتر  تواندنم  دولت این کشور  بودجه  کسری . 

 باشد داخل ناخالص  تولید ٪٦٠  از بیش  تواندنم   کشور این دولت بده . 

  در   باید  کشور   این   ارز  نرخ تبادل  اتحادیه پول اروپا،  به  پیوستن   از   تا دو سال قبل  

 گونه تغییر باشد. و بدون هیچ  ERM محدوده

 اروپا  اتحادیه کشور سه  تورم نرخ میانگین درصد ١٫٥ از نباید کشور این تورم نرخ  

 . باشد  تورم، باالتر نرخ ترینپایین  با

 های نرخ   میانگین   ٪۲  از   نباید   دولت  قرضه  اوراق   برای  کشور  این  بلندمدت  بهره  نرخ 

 . باشد تورم، باالتر کمترین با  کشور سه در  مقایسه قابل



 

 

  فصل سوم 
  

  

  

  کند؟ چه چیزی بازار ارز را تحریک می 
  

  ارزها   عوامل محرک  به  نگاه  بیایید  شدیم،  مطلع  ارز  بازار  تاریخچه  از  تا حدی  که  حاال

  تحلیل   و  ١بنیادی  تحلیل:  دارد  وجود  مال  بازارهای  تحلیل  برای   اصل  روش  دو.  بیاندازیم

  تحلیل در    که  حال  در   دارد،  ریشه  اساس  اقتصادی  شرایط   درک   در   ، بنیادی  تحلیل .  ٢فن

، هرجا صحبت   .شودم  استفاده  آینده  تغییرات  بینپیش   برای  گذشته  هایقیمت   از  فن

  داشته   وجود   نیز   تحلیل   روش   موفقیتاحتمال    مورد  در   بحث  ،وجود دارد  فن   تحلیل از  

  و   کرده   استفاده  فن  تحلیل   ازکه    دهندم  ترجیح  مدت  کوتاه  گرانمعامله .  است

ً   را   خود  هایاستراتژی پرایس   عمدتا متمرکز بر    گران معامله  که  حال  در  کنند،  اکشن 

  . کنند  استفاده  ارز  یک  آینده  و   فعل  ارزش  تعیین  برای  بنیادی  آنالیز  از  مایلند که  مدتمیان 

  بازار  در  ارزها   عوامل مؤثر بر تحرک   درک   ،معامالت  هایاستراتژی  استفاده موفق از   از   قبل

ً   هااستراتژی  بهترین.  است  مهم   بسیار  ارز   بنیادی   تحلیل   که  هستند   هایی استراتژی  معموال

ً   هایسیستم .  کنند م  ترکیب   هم  با  را  فن  و   رویدادهای   و  اخبار  دلیل  به  اغلب   فن  کامال

غیرکشاورزی  مانند  مهم بر  معامله  اما.  اندخورده   شکست  متحده   ایاالت  ٣اشتغال  گری 

 
١ Fundamental analysis   
٢ Technical analysis   
٣  nonfarm payrolls 
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بنیادی اصول  داشته  تواندم  مبنای صرفاً  باالیی    یا   خبر  هیچ  که  زمان  .باشد  ریسک 

ً   قیمت  ،ندارد   وجود  اقتصادی  گزارش   نشان   این.  به مقدار زیادی تغییر خواهد کرد  ارز غالبا

  بنابراین . قرار دارد هاالگو و  احساسات  ،جریانات عمالً تحت تأثیر  اکشن پرایس  که دهدم

  آگاه   اقتصادی  یرویدادها  و  کلیدی  اطالعات  از  فن  گرانمعامله  که  است  مهماین بسیار  

  است   ممکن   که  مهم   فن  سطوح  از   است کهبنیادی نیز مهم    گرانمعامله   برای  ،باشند

  .باشند آگاه کند، تمرکز آنها روی ا عموم بازار

 بنیادی  تحلیل

  متمرکز   تقاضا  و  عرضه  مؤثر بر  سیاس  و  اجتماع  اقتصادی،  نیروهای  بر   بنیادی  تحلیل

معامالت  عنوان  به  بنیادی  تحلیل  از  که  آنهایی.  است ابزار    به   کنند،م  استفاده  یک 

  توجه نیز    ٨بیکاری   و  ٧تورم  ،٦بهره   نرخ  ،٥رشد  نرخ   مانند  مختلف   ٤کالن   اقتصاد   هایاندیکاتور 

. دادیم  شرح  کتاب   این   اول  فصل  در  را  اقتصادی  هایشاخص  ترینمهم   از   برخ   ما .  کنندم

  کنند. را ارزیابی م   آینده   و   فعل  عملکرد  ، اطالعات  این   همهبا ترکیب    بنیادی   گران تحلیل 

زیاد   مستلزم   کار  این   که   ندارد   وجود   واحدی  باور   هیچ   زیرا   است،  کامل   تحلیل   و   تالش 

  باید   کنند،م   استفاده  بنیادی  تحلیل  از  که  گرانمعامله .  کند  هدایت  را  بنیادی  تحلیل

 ً بیانگر    توانندم این اخبار و اطالعات    زیرا  بگیرند،   قرار   هااطالعیه  و   اخبار  جریان   در  دائما

  قبل  باید گرانهمه معامله . باشند  سیاس و اجتماع اقتصادی، فضای در بالقوه  تغییرات

  گران معامله   برای  ویژه  به  امر  این  .باشند  آگاه  اقتصادی  شرایط  از خود    معامالت  انجام   از

  مهم   بسیار  گیرنداخبار و رویدادها م  مبنای  برتصمیمات معامالت خود را    که  ایروزانه

  نرخ   اگر  اما   هستند،  مهم  همیشه  رزرو   فدرال   پول  سیاست  تصمیمات  اگرچه  زیرا  است

 
٤ macroeconomic indicators  
٥ growth rates  
٦ interest rates 
٧ inflation 
٨ unemployment  
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  های اقتصادی : نمودار شگفت ۲,۳شکل 

 EURUSD: نمودار  ۳,۳شکل 

 EURUSDهای دالر ایاالت متحده و  داده 

  کاالهای با دوام و ماندن 

  تولید دولت امپراطوری 

  شاخص بانک فدرال فیالدلفیا 

  اندیکاتورهای پیشرو اقتصادی 

  درآمد شخص

  تولید صنعت

  ISMشاخص بخش غیرتولیدی 

  حساب جاری 

  معامالت فروش خانه های موجود

  ) ساالنه GDPتولید ناخالص داخل (

  شاخص اعتماد مصرف کننده میشیگان

  ام استولید آی

  ضاخص قیمت مصرف کننده

  هزینه شخص 

  تغییر در اشتغال غیرکشاورزی 

)۱ ( 

)۲( 
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  اما  دهند، م ارائه را مشخص واضح و  های سیگنال چنین  ندرت به  نمودارها  این اگرچه

  غافلگیری .  باشد  دورتر   های  داده  تفسیر   و  شناسایی  در  است  ممکن  آنها  تحلیل  ارزش

از پرایس    هایی  سرنخ  دنتوان  م   اغلب  اقتصادی  های  داده  در  بزرگ  منف  و  مثبت  های

  خواهید   بیندازید،   نگاه   EURUSD  نمودارهای  به   و   برگردید   اگر .  ارائه دهند  آینده   در   اکشن

  بعد   ماه  دو  در  دالر  سقوط  عامل  مهمترین،  ۲۰۰۴  اکتبر  در  جاری  حساب  کسری  که  دید

  اهمیت   بازارها  سایر  از   بیش  ارز  بازار  در   اقتصادی   اصول  جهات،   بسیاری  از.  ه استبود

.  دهند   ارائه قیمت گیری جهت از ارزش با های سرنخ  توانند منمودارها   این نوع و  دارند

،  طور  به  رگرسیون   خط  یک  سپس  و  انتخاب  منطقه  هر  مهم  اقتصادی  شاخص  ۱۵  کل

 . شود م ترسیم گذشته  روز ۲۰  داده های  از قیمت

 فنی تحلیل

  حال،   این  با .  داشتند  سلطه  فارکس   بازار  بر  بنیادی  گران معامله  ، ۱۹۸۰  دهه   اواسط  از  پیش 

  بازار   در  فن  معامالت  تأثیر  جدید،  هایتکنولوژی  ظهور  و  فن  تحلیل  محبوبیت  افزایش  با

  افزایش   به  منجر  نیزبزرگ    وجود لوریج.  است  یافته  افزایش  توجه  قابل  طور  به  فارکس

 ارز،   قیمت  بر  اثرگذاری  خود در  توانایی  به دلیل  آنها.  شودم  مومنتوم  و  باال  هایفرکانس 

  . اندشده به اعضای فعال بازار فارکس تبدیل

َ تحلیل .  است  متمرکز   قیمت  بررس نوسانات   بر  فن  تحلیل  بنیادی،  تحلیل  خالف  بر   ران گ

  استفاده   ارزهاتاریخ    هایداده  از   آینده  در  هاقیمت  گیریجهت   بینپیش   برای  فن

  حاضر   حال  در  بازار  فعل  اطالعات  تمام  که  است  این  فن  تحلیل  پشت  اصل  باور.  کنندم

 چیزی است که   تمام  اکشنپرایس  مطالعه  بنابراین،  ؛است  شده  منعکس  ارز  آن  قیمت  در

  فرض   فن  تحلیل  در  خالصه،  طور  به.  معامله الزم است  مورد  در  آگاهانه  گیریتصمیم   برای

  .شد خواهد تکرار  تاریخ که  بر این است

  برای   مدتمیان   و  مدتکوتاه   گران معامله   توسط  که  است  یمحبوب   بسیار  ابزار  فن  تحلیل

  دارد   خوبی   کارایی   ارز   بازارهای  در   ویژه   به  فن   تحلیل.  شودم  استفاده  فارکس   بازار   تحلیل 



 کند؟  م  کی تحر  را  ارز  بازار  یز یچ  چه|    سوم  فصل

۸۷ 

  

  EURUSD و DAX شاخص: ٣٫٧ شکل

  شود و بازار بدون نوسان و به اصطالح در رنج انجام م  سهام  معامالت در بازار  کهزمان  

  این   افتد؟م  کشور  یک  ارز  برای  اتفاق  چه  کند،م  گیر  نزول  و  صعودی  احساسات  بین

  های مدل   به  مجبور شدند  ارز  گرانمعامله   و رخ داده بود    آلماندر    ۲۰۱۴  سال   در  سناریو

  مشخص خواهد کرد   زمان   فقط.  روی بیاورند  بهره   نرخ   یآربیتراژ   مانند   جذب پول  ترقدیم

ً   یا  داشت  خواهد  ادامه  دارایی  بازار  مدل  آیا   که  رادار   در  مدت  کوتاه   تلنگر  یک  صرفا

  . بود خواهد ارز بینپیش 

 ارز جایگزین مدل

بر    در  را  گذارسرمایه  جریان  زیرا  است  پول  مدل  از  پیشرفته  نسخه  یک  ارز   جایگزین  مدل

  کشور   به  کشور  یک  از  عموم  و  خصوص  پورتفولیوهای  انتقال  که  شودم   تصور.  گیردم

 هایدارایی   تغییر   در   افراد  توانایی .  باشد  داشته   ارز   نرخ  در   توجه  قابل  تأثیر   تواندم   دیگر 

  نشان   شواهد  .شودم  شناخته  ارز  جایگزین  عنوان  به  ،خارج  و  داخل  ارزهای  از  خود
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  عرضه   از  انتظارات  در  تغییر  شود،م  اضافه  پول  مدل  به  مدل  این  که  هنگام  که  دهدم

 ، ترساده   بیان  به.  باشد  داشته  کشور  آن   ارز  نرخ  بر  شدید  تأثیر  تواندم  کشور  یک  پول

 تغییر   که  رسندم   نتیجه  این  به  هستند  پول  مدل  هایداده   دنبال  به   کهگذارانسرمایه

  بر   آنها  بنابراین   گذارد،م   تأثیر  ارز  نرخ   بر  تغییری که  است،  وقوع   شرف  در   پول   جریان   در

  خودکفا   بین کنندهیک مدل پیش   به  را  پول  مدل  و  کنندم   گذاریسرمایه  اساس  این

 پول  مدل به رسیدن راه در ،برندبهره م تئوری این از که گذارانسرمایه . دنکنم تبدیل

 ً   . کنندم  استفاده  ارز جایگزین مدل از  صرفا

 مثال ین 

بیشتری    ین  ،قرضه  اوراق  و  سهام  خرید  هنگام  در  ژاپن  دولت  اینكه  درمورد  ما  ،پول  مدل  در

  پول   مدل  پردازان  نظریه.  كردیم  صحبت  دادم  افزایش  را   پول  حجم  و  كردم   چاپ

  ، ) کمتر محصوالت مقابل در بیشتر   ین( شده تورم ایجاد  باعث  پول رشد این که گویندم

برای م  ین  ارزش  نهایت  در  و  یابدم  کاهش  ین  تقاضا    پرداز   نظریه  یک  .آیدپایین 

  استفاده   دیدگاه  این   از  ین   فروش  با  خواهدم   واست    موافق  سناریو   این  با  ارز  جایگزین

  گر معامله  ،کار  این  انجام   با.  از آن خارج شود   بوده است،  یندر پوزیشن خرید    اگر  یا  کند،

ً دقیق  کند تابه بازار کمک م  ین   به   را  پول  مدل  نظریه  و این امر  کند،  حرکت  جهت  آن  در  ا

  شده   داده  نشان  ٣٫٨  شکل  در آن    گام  به  گام  روند.  کندم  عمل بی برو برگرد تبدیل  یک

  .است

A  -  اقتصاددانان .  کندم  اعالم  را  قرضه   اوراق   و  سهام  خریدباز   طرح جدید  ژاپن  

 .یابد افزایش  گیریچشم  طور به ژاپن پول عرضه که کنندم  بینپیش   اکنون

B  -  نیز   تورم  ،جدید  سیاست  این   ارائه  باکه  کنند  م  بینپیش   اقتصاددانان  

 .کند   تغییرنیز   ارز نرخ  که دارند  انتظار دالالن . یابدم  افزایش 

C -   شود  حاکم  اقتصاد   در  تورم  و   رود  باال   بهره  نرخ   که  دارند   انتظار  اقتصاددانان  .

  . کنندم  آغاز  را ین  فروش ارز،  نرخ  تغییر بینپیش  با دالالن



 

 

  فصل چهارم
  

 

 

  بازار فارکس تر به نگاهی عمیق 
  

  در مورد بازار فارکس   من   فرد  به   منحصر   مطالعات  از   برخدر خصوص    بعدی،  فصل  سه

سه فصل    این.  دهندم  ارائه  باتجربه  و  کار  گران تازهبه معامله  دقیق  جزئیات  که  است

 : باشندم زیر  موارد شامل

 ارز چیست؟  هر جفت معامله برای زمان  بهترین. ۱

 بازار دارند کدامند؟  اقتصادی که بیشترین تأثیر را در تحرک هایداده . ۲

  کنیم؟  استفاده آنها  از توانیمم  چگونه  و  چیست  ارزی همبستگ. ۳
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 است؟ ارز کدام   جفت معامله هر زمان برای  بهترین

  نتواند   گرمعامله   یک  شود کهاین امر باعث م   کند،م   کار  ساعته  ۲۴  ارز به صورت  بازار

ارز،    معامالت  در  بندیزمان.  دهد   واکنش نشان  بالفاصله  و  کند  ردیابی  را  بازار  حرکت  هر

  درک   زمانبندی کارآمد،  با  و  مؤثر  گذاریسرمایه  استراتژی  برای ایجاد یک.  است  چیز  همه

 طول  در  معامالت  هایفرصت   تعداد  رساندن  حداکثر  به  برای  روزی  شبانه  نقدینگ  میزان

،  بر  عالوه  .است  گر بسیار مهمخود معامله برای    بازار  ساعات   یک   معامالت  دامنه  نقدینگ

.  دارد  بستگ   کالن   اقتصاد   عوامل  و  جغرافیایی   موقعیت  به  شدت   به  همچنین  ارز  جفت

 دامنه   ترینباریک   یا  ترینوسیع  روز دارای  از  ساعت  چه  ارز در  جفت  یک  کهاین   دانستن

کند م   کمک  گرانمعامله   به   شک  بهتر، بدون  سرمایه  تخصیص  دلیل  به  -  است  معامالت 

  ارزهای   جفت   معمول   معامالت   بخش،  این.  ببخشند  بهبود  را   خود  گذاریسرمایه   سود  تا

را  زمان  هایمحدوده   در  اصل م   مختلف    بیشترین   زمان  چه  که  ببیند  تا  دهدنشان 

 هایبازه   در  مختلف   ارزهای  جفت  برای  را  پیپ  میانگین  ، محدوده۱٫۴  شکل  .نوسان را دارند

  .دهدنشان م   ۲۰۱۴ و  ۲۰۱۳  بین سال مختلف  زمان

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  فصل پنجم 
  

  

  

تاثیر را در تحرک  های اقتصادی که بیشترین داده 
  بازار دارند کدامند؟

  

،  چه  بنیادی  گر، چهمعامله   نوع  هر  برای   کم  دست  تواننم   را  اقتصادی  هایداده   اهمیت  فن

  از  بسیاری   اینکه  با وجود  که  امگرفته  یاد  فارکس  بازارهای  سابقه کار در  هاسال   با  من.  گرفت

 هایاستراتژی  در   را   بنیادی  اصول   که   هستند  کاردان  متخصصان   که  کنندم  ادعا   گران معامله

اقتصادی   هایانتشار گزارش   از  پیش   اغلب  گرانهمین معامله   کنند،وارد نم   خود  معامالت

 انتشار گزارشات   از  قبل  سیستم  گرانمعامله   از  بسیاری   حقیقت،  اند. در شده   خارج  از بازار   مهم

 البته .  بندندم   را  خود   معامالت  هایسیستم   غیرکشاورزی، اشتغال    هایگزارش   مانند  بزرگ

 حت  و   ، کرده  لحاظ  خود   تجاری  هایاستراتژی  در  را  اساس  اصول  که  هستند  متخصصان هم 

برای .  کنندم   استفاده  های معامالتبریک اوت   برای  اقتصادی  مهم  گزارشات   از  آنها  از  برخ

،  چه  بنیادی   گران، چهمعامله   همه اطالعات و    انتشار   شده برای  ریزیبرنامه   زمان   دانستن   فن

 بسیار مهم است.  گذارند،م   تأثیر  آمریکا  دالر  بر  که  آنهایی  ویژه  به  اقتصادی،  مهم  گزارشات

 که ارزها  شودم  باعث   و   است   دالر  مخالف   ارزی  معامالت  درصد  ۹۰  که  است  دلیل   این   به  این

  . باشند  حساس متحده ایاالت اقتصادی انتشارات به نسبت   خودکار طور به

  در   ،)یورو   برابر   در(   دالر  تغییرات  مهمترین   دادم،   انجام  ۲۰۰۴  سال  در   من   که  تحقیق  براساس 

از    سال   ۱۰  از بیش  اگرچه.  داد  رخ انتشار یک گزارش اقتصادی  از  پس  معامالت  اول  دقیقه  ۲۰
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 اشتغال غیر کشاورزی بدون شک  گزارش   زیرا  پابرجاست،  آن همچنان  نتایج  اما  گذرد،آن م 

  انتشار   از  پس اول  دقیقه  ۲۰  به طور میانگین در  EURUSD.  است  متحده  ایاالت  داده  مهمترین

 بودند،  هاتخمین   ٪۱۰  ای کهگزارشات منتشر شده  استثنای  به.  حرکت کرد  پیپ  ۱۲۴  گزارش،

 کند،م   تغییر  پیپ  ۲۰۸  و  ۱۹۳  میانگین  طور  روزانه به  EURUSD  . بود  پیپ  ۱۳۳  حرکت  میانگین

  طول  در   EURUSD.  کنند، واکنش نشان دهدم   برآورده را  انتظارات  که  هایی داده   به   مگر اینکه

 منجر به  GDP  هایگزارش   مقابل،  در.  کندم  حرکت  پیپ  ۱۱۱  متوسط  طور  معامالت به  یک روز

 رتبه  .شودروز م  در طول یک  پیپ  ۱۱۰  و تغییر  اول  دقیقه  ۲۰  در  EURUSD  پیپی  ۴۳  حرکت

GDP  معکوس   دوباره  روز  طول  در  هاقیمت  زیرا  است  روزانه  جدول  از  باالتر  ایدقیقه   ۲۰  جدول  در  

بدانید   جالب.  شوندم  مهمترین  است  ممکن  دالر   ایدقیقه  ۲۰  محرک   بزرگترین   که  است 

به    معامالت  روز   بقیه   در   بازار   محرک  با توجه    و   ایدقیقه  ۲۰  هایدامنه  از  ما  بررسنباشد. 

  . ایمکرده  ایجاد  اقتصادی هایداده  را برای زیر بندی  رتبه ما روزانه،

 اول  دقیقه ۲۰ در دالر برای محرک بازار برتر  اندیکاتورهای

 ١)غیرکشاورزی اشتغال( بیکاری. ۱

 ٢) FOMC نرخ  تصمیمات( بهره  نرخ. ۲

 ٣تجاری  تراز. ۳

 ٤) کننده  مصرف قیمت شاخص( تورم. ۴

 ٥فروش خرده. ۵

 ٦داخل  ناخالص تولید. ۶

 ٧جاری  حساب. ۷

 
١ Unemployment (nonfarm payrolls) 
٢ Interest rates (FOMC rate decisions) 
٣ Trade balance  
٤ Inflation (Consumer Price Index) 
٥ Retail sales 
٦GDP  
٧ Current account 



 

 

  فصل ششم
  

  

همبستگی جفت ارزها چیست و چگونه  
  از آنها استفاده کرد توان می 

  

  که   است  این  بدانید  باید  که  مواردی  مهمترین  از  یک  شود،م  فارکس  از  صحبت  وقت

،  اقتصاد  شرایط  موارد،  از  بسیاری  در.  شوندنم   معامله  خأل  در  ارزها   و   بهره  نرخ  خارج

  فارکس   بازار  در  چیز  همه.  هستند  تأثیرگذار  ارز  جفت یک  از  بیشتر   بسیار   قیمت   تغییرات

  مزیت   یک  تواندم   رابطه  این  قدرت  و  جهت  دانستن  و  است  خورده  پیوند  هم  به  حدودی  تا

  نکته   . شود  تبدیل   معامالت عال  ابزار   یک   به   که   دارد   این را   پتانسیل   این دانش   باشد؛

به   که  است  این   اصل  ارزها   تغییر   نحوه   توجه    بسیار   تواندم   یکدیگر   به  نسبت  جفت 

  این  برای. کنید  معامله  را  جفت  یک   بخواهید   در یک زمان فقط   کهاین   مگر باشد،    سودآور 

 های داده   اساس  بر  هامحاسبه همبستگ .  کنیمم   استفاده  همبستگ  تحلیل  از  کار ما

  جفت ارزهای   بین  موجود  روابط  ارزیابی  به  توانندم  اعداد  این  و  شودانجام م   گذاریقیمت

  گران که معامله   برای  توانندم  دهند  م  ارائه  اعداد  این  که  اطالعات  .کنند  کمک  مختلف 

  جفت   یک   در   گذاریسرمایه   بدون  کنند، پوزیشن خود را  متنوع  را   خود   پورتفولیو  دنخواهم

چقدر    معامالتشان   که  داشته باشند ایده یک  خواهندفقط م  یا  کنند،  برابر  دو  مشابه  ارز

باشند مفید  دارد،  این.  ریسک  قابلیت   روش  اگر  شود،  استفاده  درست    حداکثر   به  به 

  . دارد را زیان ده  معامالت   از اجتناب و سنجش ریسک  سود، رساندن
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  اینها چیست معنی - منفی/  مثبت هایهمبستگی
 توان از آنها استفاده کردچگونه می  و

  برای   عال  راهیک    دارند،  ارتباط  هم   با   چقدر  شما  پورتفولیو  ارزهای   جفت   اینکه  دانستن

ممکن.  شماست  ریسک  با   مواجهه  میزان   گیریاندازه    با   که  کنید   فکر   است  شما 

خیل از این   اما کنید،م متنوع را خود پورتفولیو  مختلف، ارزهای  جفت در گذاریسرمایه

ارزها  جهت  یا  جهت  یک   در  که  دارند  تمایل  جفت  .  کنند  حرکت   یکدیگر   مخالف   در 

 ها سال   حت   یا   هاماه   ها،هفته و باشد ضعیف  یا قوی  تواندم  ارزها   جفت   بین  همبستگ

چه زمان در یک    جفت ارزها  این که کندمشخص م  همبستگ عدد  اساساً، .یابد ادامه

مخالف هم هستند  کنندم   حرکت   جهت زمان  بازه  در چه    به   همبستگ   محاسبه.  و 

 . است  ترقوی   ارز  دو  بین  ارتباط  باشد،  نزدیکتر  ۱  به  عدد  هرچه  بود؛  خواهد  اعشاری  صورت

  + بین ۰٫۹۴  همبستگ  توانم   ۶٫۱  جدول  در  هاداده   نمونه  مشاهده   با  مثال،  عنوان  به

EURUSD   و  NZDUSD  نیستید،   اعشاری   طرفدار اعداد  اگر .  کرد  مشاهده  را   گذشته  ماه  در ط  

حالت،   این در( بگیرید  نظر در  درصد  صورت  به نیز را عدد درصدی  ۱۰۰  ضرب  با توانیدم

  را   ارزهایی   باال جفت  اعداد اعشار  ).رسیدم   NZDUSD  و   EURUSD  بین   همبستگ   ٪۹۴  به

  که   گویندم   ما   به  اعداد کوچکتر  که  حال  در   هم جهت هستند،   که  کنندم   منعکس

ً   ارزها  جفت   همبستگ   که   آنجایی   از   بنابراین،.  کنندنم   حرکت   موازی  صورت  به  اصوال

  در   زمانهم   گذاریسرمایه   با  که  ببینیم  توانیم م   دارد،  وجود   خاص  جفت ارز  این   در   زیادی 

EURUSD و NZDUSD، شما  ً   ممکن  ترتیب، همین به .ایدکرده  برابر دو پوزیشن خود را عمال

  زیرا  بفروشید را دیگری  و بخرید  را جفت ارزها این از یک که نباشد  این ایده جالبی است

. شودم   دیگر  ارز  جفت  در  رال   یک  ایجاد  احتمال  یک از این جفت ارزها  در  رال  یک

ً   را  شما  زیان   و  های مختلف، سودبه دلیل ارزش پیپ   اگرچه این امر  کند، نم   صفر  دقیقا

  را   شما   سود  تواندم  مخالف  هایپوزیشن  گرفتن  که  کنندم  حرکت   ایبه گونه دو  این  اما

  . باشد داشته  همراه به ضرر  حت  یا  کند کم



 

 

  فصل هفتم
  

  

گری برای شرایط مختلف  پارامترهای معامله
  بازار

  

  بازارها   آنچه و  تاریخ مهم  عطف   نقاط عامالن،  تریناصل  ارز،  بازار  ظهور  از اطالع از  پس

  برای   من  عالقه  مورد  هایاستراتژی  از   برخ  مورد  در  که  است  آن  وقت  کند،تحریک م   را

 قدم   اولین و مهمترین  ها،استراتژی  این  از  استفاده  شروع  از   قبل.  کنیم  بحث  ارز  معامله

  ژورنال   یک  ایجاد   کنید،م  معامله  چه بازاری  در  که  کندفرق نم  -  گرمعامله   هر  برای

  .است معامالت

 باشید  داشته معامالت ژورنال یک

  معنای   صرفاً بهبودن    موفق  گرمعامله   یک  که  ام یاد گرفتممن به واسطه تجربیات که داشته

  بین پیش   به طور کامل  زمان  ٪۱۰۰  در  را  هاحرکت   بتوانند  که  اندیکاتورهایی   یافتن بهترین

  را   «ژورنال»   اهمیت  توانمنم  من.  است  انضباط  و  نظم  ایجاد  عوض   در  بلکه  نیست،  کنند

دست کم    ایحرفه  و  موفق  گرمعامله   یک  به  شدن  تبدیل  برای  اصل  قدم  اولین  عنوان  به

  میز   در  سپس  و   »ج پی مورگان«  در   فارکس  بانک بین  معامالت  میز در  زمان که  .بگیرم

متقاطع  معامالت با    بازارهای  ادغام  از  میسچِ «پس  کار  از  ،کردم»    ژورنال   استفاده 

ه  ، نفوذ کرد اشنظر از رتبهصرف  -  تاالر بورس  در  گرمعامله  و  دالل  هر  ذهن  در  معامالت

آن هم  بود بانک . دلیل  بود که  را  سرمایه   این  برای معامله    باید   ما  و  کردم   فراهم   الزم 
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 هر   برای ما  .داشت  بر  در  دالر  هامیلیون   معامله  هر  که  خصوص  به  بودیم،م   پاسخگو

  برای   یک توجیه منطق  همچنین  و   محکم  یک منطق  باید  دهیمم  انجام  که  ایمعامله

شما باید    انجام معامله،  از  عنوان مثال، قبل  به.  باشیم  داشته  خروج  و  ورود  سطوح  انتخاب

ضرر و زیان را    دهید تا بتوانید بدترین حالت  قرار  کجا  در  را  خود  خروج  بدانید که نقاط

  . کنید ریسک مدیریت  تخمین بزنید و

را    ایحرفه   و  موفق  گرانمعامله  توانندم  جهان  پیشرو  هایبانک   مسئولیت،  نوع  این  با

 شما   زیرا  است  برخوردار  بیشتری  اهمیت   از   فردی  گرانمعامله  برای  عمل  این.  پرورش دهند

 دیگری   شخص  پول  با  بانک  گرانمعامله .  کنیدم  معامله  دیگری  شخص  نه  و  خود  پول  با

چقدر ضعیف    هفته   دو  یا   یک  در ط   آنها   عملکرد  مهم نیست که  بنابراین   کنندم   معامله

  یک   در.  کنندم   دریافت  را  خود  حقوق  فیش  بار  دو  ماهیانه  آنها  بوده است، به هر حال

  زندگ   در  اختالل  گونههیچ  بدون   پول  بازپرداخت  برای  زیادی  وقت  گرانمعامله  بانک،

یک    .کنند  ضرر  دالر  میلیون  ۱  روز  یک  ط  در  اینکه  مگر  البته  -  دارند  خود  روزمره

ندارد  امتیاز این    فردی   گریمعامله که    دالر   هر   کنید،م   معامله  خودتان   پول  با   وقت .  را 

شما    با اینکه  بنابراین.  از پول خودتان از دست رفته است  دالر  یک  کنید در واقعضرر م

  معامله   شودصرف خورد و خوراک و اجاره نم  که   پول  یا   پذیرریسک  سرمایه  با   باید  فقط

است  کنید، ضرر  هم  باز  باشد  هرچه  ضرر  حال  هر    همان   تکرار  از  جلوگیری  برای.  به 

   معامالت  ژورنال  یک  داشتن  اهمیت  بر  من باز هم  زیاد،  ضررهای  شدن  متحمل  و  اشتباهات

به عنوان یک معامله  برای  ژورنال  این.  کنمتاکید م گر این طراح شده است که شما 

شوید و اشتباهات گذشته متحمل م را  شده محاسبه زیان  و  ضرر مطمئن شوید که فقط 

  : شود  تقسیم   قسمت  سه  به  باید  کنم م  توصیه   من   که  معامالت  ژورنال.  کنیدرار نم را تک

 ارزها  جفت لیست  چک. ۱

 هستم  آنها  منتظر كه معامالت. ۲

  شده انجام یا  موجود معامالت. ۳
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   (R/R) برگشت ریسک یک ماه تا یکسال
 

Currency 1 M R/R 3 M R/R 6 M R/R 1 YR R/R 

USDJPY 0.3/0.6 JC 0.7/1.0 JC 1.1/1.3 JC 1.3/1.6 JC 

EURUSD 0.1/0.3 EC 0.0/0.3 EC 0.0/0.3 EC 0.1/0.4 EC 
GBPUSD 0.0/0.3 SP 0.0/0.3 SC 0.0/0.3 SC 0.0/0.3 SC 
USDCHF 0.2/0.2 CC 0.0/0.3 CC 0.0/0.4 CC 0.1/0.5 CC 
* JC = ن ژاپن خرید ی   * SC =  خرید استرلینگ 

* EC =  خرید یورو 

* SP =  فروش استرلینگ 

 * CC =   سوئیس خرید  

 

  سک یر بازگشت: ۷٫۵ شکل

بازگشت ریسک    دنبال  به  ما  محیط معامالت روند،   یک  در  -)  بازگشت ریسک(   ها  آپشن.  ۳

  بازار   طرف   یک  که  هنگام.  ا باشندهت ها یا پو کال   تحت تاثیر که به شدت    هستیم  هایی 

ً   طرفداران بیشتری دارد، این   و   است،   محیط معامالت روند قوی  یک   دهنده  نشان  معموال

  ممکن   روند  خالف جهت  حرکت  یک  باشند،  حد نهایی  سطوح  در  برگشت ریسک   اگر  یا

  . رخ دهد است

 معامله  زمانی چارچوب   تعیین :۲ مرحله

  وقت   ،رنجروند است یا معامله    ارز در شرایط معامله  جفت  یک  که  کردید  مشخص  وقت

که  تعیین  که  رسدم   آن دهید  را  معامله  خواهیدم   مدت   چه  کنید    ادامه   در .  انجام 

  زمان   هایچارچوب   معامله در   برای  من   که  هایی شاخص   و  هادستورالعمل   از  ایمجموعه 

 شوند،   رعایت   هادستورالعمل  همه  که  نیست  الزم.  کنم ارائه شده استم   استفاده   مختلف 

کنید،دستورالعمل   هرچه  اما رعایت  بیشتر  را  خواهید    بیشتر  معامالت  هایفرصت   ها 

  .داشت

  



 

 

  فصل هشتم
  

  

استراتژی معامالتی تکنیکال: تحلیل تایم فریم 
  چند زمانه

  

بسیار   انتخابی   روزانه،  معامالت  در  موفقیت  برای   از   یک  روند  معامله.  است  مهم   بودن 

ریسک  کالن  هایصندوق   توسط  که  است  هاییاستراتژی  ترینمحبوب    جهان   پوشش 

  معامله بر اساس محدوده نوسان را ترجیح   ،گرانمعامله  از  بسیاری  اگرچه.  شودم   استفاده

شامل    را   بازار  بزرگ  حرکات  که  دارد  معامالت وجود   در  کالن  سود  پتانسیل   اما  دهند،م

یک   و  ٢میداس تراست فاند   پوشش ریسک  صندوق  مدیر  ،١مارک بوچر   به گفته.  شوندم

 ، ٣نلسون   توسط  جهان پول  مدیران  بهترین  بندیرتبه   طبق  پول  سابق  یک  درجه از مدیران

  شود م   باعث  امر  همین  .افتدم   اتفاق  باز بودن بازار  زمان  ٪۲۰  در  یک بازار  هایکتر ح  ۷۰٪ 

فریم  تحلیل  که زمانه  تایم   گری معامله   هیچ   زیرا   باشد،  برخوردار   ایویژه   اهمیت   از   چند 

  سفر   تواند یک مثال عال م   یک.  بدهد  دست   از  را  این ذهنیت کل  تصویر  خواهدنم

  وجود   راست  و  چپ  به  زیادی  هایچ پی  مسیر،  این  در.  باشد  فلوریدا  به  شیکاگو  از  زمین

  به   باید  که  است   این   باشید   آگاه   آن   از  سفر  طول   در   باید  که   اینکته  ترینمهم   اما   دارد، 

  جستجوی .  گرفت  پیش  در  را  رویکرد  همین  باید  نیز  گریمعامله  در.  بروید  جنوب  سمت

 
١ Mark Boucher 
٢ Midas Trust Fund 
٣ Nelson 
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یک  خرید  هایفرصت  روند  در  فروش  یا  صعودی  روند  در    بسیار   تواندم  نزول  یک 

  . باشد هاکف   و هاسقف  رسیدن به برای  تالش از  سودآورتر

  تشخیص   برای  روزانه  نمودارهای  از  استفاده  چند زمانه،  تحلیل تایم فریم  شکل  ترینرایج 

  . است خاص  ورودی سطوح  تعیین برای ساعت نمودارهای  از استفاده  سپس  و  کل روند

 

 USDJPY ماهانه نمودار: ۸٫۱ شکل

  آمریکا   دالر   یک نمودار روزانه  نمودار،  این.  بیندازید  نگاه  ۸٫۱  شکل  در  USDJPY  نمودار  به

  روند   ۲۰۱۲  سال   اواخر  از  USDJPY  بینید،م   که  همانطور.  است)  USDJPY(  ژاپن   ین   برابر  در

ِ   گرانمعامله   دوره،  این   در.  است  داشته  صعودی   دنبال   به  که  گرایی گران خالف معامله   یا   نج ر

معامالت بدون   زیاد  احتمال  به  و  سخت  سال   دو   با  حداقل  بودند،  هادستیابی به سقف 

به    ۲۰۱۴  اوایل   و   ۲۰۱۳  اواخر   در   ارز   این جفت   که   هنگام   ویژه  به  -  شدندمواجه م سود  

ً   منطقه  باالترین سطح خود در سه یا چهار سال اخیر رسید. این  زیادی   گرانمعامله  مطمئنا

  سال   اواسط   در  افت   وجود یک  با .  کشاندم   روند  تضعیف   یا  سقف   یک  انتخاب  دنبال   به  را



 

 

  فصل نهم 
  

  

بولینگر  استراتژی تکنیکال: معامله با باندهای 
  دوگانه

  

  بولینگر   باند  ام،که من استفاده کرده   فن  و پرکاربردترین اندیکاتورهای  مفیدترین  از  یک

  اشباع فروش   و   خرید  اشباع  اندیکاتورهای  عنوان   به   بولینگر  باندهای  از  سنت   طور  به .  است

  از   استفاده  برای  مؤثرتری  هایروش   ارزها،  روندی  به ماهیت  توجه  با  اما  شود،م  استفاده

  متحرک   میانگین  -  اندشده  تشکیل  خط  سه  از  بولینگر سنت  باندهای.  دارد  وجود  باندها

  باند   تا  ارز  جفت  اگر.  متحرک  میانگین   باال و زیر  استاندارد در انحراف  باند دو  و  ایدوره   ۲۰

  سطح یک    تا  حرکت  این  زیرا  شودم   در نظر گرفته  خرید  کند، اشباع  باالیی صعود   بولینگر

  سقوط   بولینگر  باند  پایین   جفت ارز تا  اگر  .شود   محو  باید  بنابراین   و  دارد   ادامه  حداکثری

  استفاده   و  هستند  روند  در حال معامله در   ارزها  متأسفانه،.  است   صادق   امر  همین  نیز  کند

  به .  نباشد  گریمعامله   برای  راه  بهترین   است  ممکن  ایدوره   ۲۰  استاندارد  انحراف  باند  دو  از

  دهند م  نشان  را  نقاط  هافلش  ،EURUSD  روزانه  نمودار  این  در.  بیندازید  نگاه  ۹٫۱  شکل

آنها، جفت  که آغوش«  را   استاندارد  انحراف   دوم  باند  ارز  در  که   هر  اگر .  »گیردم   در    بار 

EURUSD  لمس   را  باالیی  باند  که  بار  هر  یا  کردید،کرد شما خرید م م  لمس  را  پایین  باند  

  .شدیدم توجه قابل  متحمل ضرر فروختید،م  کردم

  انحراف استاندارد  یک - بولینگر باندهای  از دیگری مجموعه که است این بهترین تکنیک

  باند  چهار شود،  حذف   ایدوره  ۲۰  یا  پایه  متحرک   اگر میانگین .  کنید  اضافه  را   - ای  دوره   ۲۰
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 شکل . دهندم  را  امکان این شما بهگری افزارهای معامله نرم اکثر   گیرد؛م  قرار نمودار  در

نمودار   که  دهدم   نشان   ٫۲ ۹   چگونه   بولینگر  باند  مجموعه  دو  با   EURUSD  شکل همان 

،  خطوط.  است انحراف معیار    بولینگر   باندهای  خارج   خط   دو  و  ،(حالت پیشفرض)  ۲با 

  .دهندرا نشان م  ۱انحراف معیار   با  بولینگر   باندهای  داخل

 

  EURUSD نگریبول باند روزانه نمودار: ۹٫۱ شکل

 

  EURUSD نگریبول باند روزانه نمودار: ٫۲ ۹ شکل

 



 

 

  فصل دهم
  

  

  ١اعداد رُند استراتژی معامالت تکنیکال: 
  

.  است   بازار  ساختار  شده است،  گرفته  تا حد زیادی نادیده  که  معامالت  حوزه های  از  یک

  به سود   تا  کند   کمک   روزانه   گران معامله   به   تواندم   آن   پویایی   و  بازار   عمیق ساختار   درک

پیدا  باورنکردن درک.  کنند  دست  و    نوسانات   از  مندیبهره   کلید  بازار،  پویایی  لمس 

  زیرا   اهمیت بسیار باالیی دارد  خارج  ارز  معامالت  ویژه در  به  امر  این.  است  مدتکوتاه

  اکثر  که واقعیت   این به توجه  با .است سفارش  جریان روزانه روی  اکشنپرایس   اصل تأثیر

 ای که روزانه   گرانمعامله   ندارند،  اطالع   بانک  سفارشات فروش   جریان   از  فردی  گرانمعامله

قیمت    نواح  چگونه  که  بگیرند  یاد   باید  ببرند،  سود  مدتکوتاه   نوسانات  از   خواهندم

  تکنیک   این.  کنند  بینپیش   و   را شناسایی   بزرگ   سفارش  های مناسب برای تریگر جریان 

  همسو   بازارساز با تا  دهدم  امکان  آنها به زیرا  است   کارآمد بسیار   روزانه  گرانمعامله   برای

  .باشند

و در   بوده  مقاومت  یا  حمایت   سطوح دنبال به  که شما  است غیرممکن روزانه،  معامالت  در

پذیری انتخاب   روزانه،   معامالت   در   موفقیت  رمز.  باشید  داشته  انتظار سودآوری  عین حال 

ً   است  سطوح   ورود به  بیشتر و   سطوح  در   گریمعامله .  بیشتری دارند  واکنش   که احتماال

  ها بهترین روش   از   یک  که از لحاظ روانشناخت مهم هستند،  رنداعداد    یا  ٢دابل زیروز   مانند

 
١ Fading the Double Zerosیا اعداد رند  : محو صفرهای دوگانه  
 . اعدادی که دو رقم آخر آنها به صفر ختم شوند.صفرهای دوگانه ٢
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  رقم   دو  که  هستند  اعدادی  نشان دهنده   دابل زیروز.  است  هافرصت   این  شناسایی  برای

زیروها  دابل    از  هایینمونه   EURUSD  در   ۱٫۱۱۰۰  یا   USDJPY  در  ۱۱۸٫۰۰  .است  صفر   آخر آنها

  یا   حمایت  از سطوح  در یک معامله روزانه، چند بار  ارز  جفت  یک  کهاین   با بررس  هستند.

زیرو  مقاومت است،  دابل  کرده  که   مشاهده  جهش  ً   هاجهش   این  کردیم    بسیار   معموال

  برای   واکنش  نوع   این.  هستند  هاقیمت   دیگر سطوح  ها ازسایر رال  از  ترمرتبط   و  تربزرگ

  تا   ۳۰  که  دهدم  را  امکان  این  آنها  به  زیرا  است  فارکس بسیار مناسب  انهروز   گرانمعامله

  کنند.ریسک م  پیپ  ۲۰-۱۵  فقط روی که  حال در کنند سود پیپ ۵۰

است  اما  نیست،  اصالً سخت  معامالت  تکنیک  این آن   فردی   گرانمعامله   که  مستلزم 

  این   پشت  ایده.  داشته باشند  بازار   در  مشارکت  و  معامالت  اتاق  نسبت به  خوبی   احساس 

بسیار  روش زیرو    مشروط   سفارشات  جریان  به  که  بزرگ  هایبانک   ؛است  ساده  دابل 

  سفارش   دفاتر ثبت .  دارند  بازار  کنندگانشرکت   سایر   به  نسبت  زیادی  مزیت   دارند،  دسترس

.  دهدم  قیمت به آنها  مختلف   سطوح  در  بالقوه  هایواکنش   مورد  در  واضح  بینش   بانک،

  در   مدتکوتاه  هایپوزیشن  دادن  قرار  برای  استراتژیک  اطالعات  این  از  اغلب  گرانمعامله

  .کنندم  استفاده خود هایحساب 

،  به طور نزدیک    در  یا سطح  یک در  را   مشروط   سفارشات  که دارند  تمایل   بازار فعاالن  کل

ً   ضرر  سفارشات توقف   که  حال  در .  دهند  قرار   هم   قرار داده   اعداد صحیحباالی    معموال

معامله  شوند،م حد  گرانهمچنین  قرار  هم    را  خود  سود  سفارشات  صحیح  اعداد  در 

  تمایل   هاانسان   و   هستند  انسان  گران در نهایتمعامله   که  است  این  امر  این  دلیل.  دهندم

ً   سود  سفارشات حد   نتیجه،  در.  کنند  فکر   اعداد صحیح  به  که   دارند دابل    سطوح  در  معموال

  بیشتر   نیز دالالن است، ساعته ۲۴  بازار  یک فارکس  بازار که آنجایی  از .گیرندزیرو قرار م 

  به   که  بزرگ  هایبانک.  کنندم  استفاده   حد سود  و  حد توقف   سفارشات  از  بازارها  سایر  از

  در   فعال  طور  دارند، به  ها دسترسمحدودیت   و  هاتوقف   مثل  مشروط  سفارشات  جریان 

 استراتژی .  کنند  استفاده   هارسیدن به توقف   برای  هاپوزیشن   بندیدسته   این   از   تا  تالشند



 

 

  فصل یازدهم
  

  

  استراتژی معامالتی تکنیکال: در انتظار معامله
  

دیتای بودن    ایجاد   به  مجبور   را  روزانه  گرانمعامله   فارکس،  بازار  در  حجم  ناقص 

که  مختلف  هایاستراتژی است  و   تقاضا  سطح  به   کمتر   کرده  هستند    به   بیشتر  متک 

  روزانه   گرانمعامله   که  هایی ویژگ  ترینمتداول   از  یک.  شوندمربوط م  بازار   میکرو   ساختار

  برای  روز  طول   در   بازار   اگرچه .  است  بازار  ساعته بودن این   ۲۴  ببرند،   بهره   آن   از   خواهندم

  قابل   میزان  به  تواندم  معامالت  جلسه   هر  در  بازار  فعالیت  میزان  اما   است،   باز   معامالت 

در   اشاره کردیم، معامالت  ۴  فصل   در   که طورهمان   معمول، طور  به .باشد  متفاوت   توجه

  که در   معناست  بدان  این.  شودم  انجام  حالت ممکن  ترینآرام   در  آسیا  بازار  ساعت  ط

. شوندمحدودی معامله م   بسیار  به میزان  GBPUSD  و  EURUSD  مانند  ارزهایی  ساعات،  این

  سپتامبر   در  که  الملل سه ساله فارکسهای بین  بانک تسویه حساب   نظرسنج  اساس   بر 

وجود  انگلستان   شد،  منتشر   ۲۰۱۴ معامالت،  ٪۴۱  با  معامالت   مرکز   ترینفعال   حجم 

  کل  از ٪۵۰ در مجموع،  سوئیس  و  ایتالیا  فرانسه، حجم معامالت آلمان، . شودمحسوب م 

معامالت بزرگ  به عنوان دومین مرکز    متحده   ایاالت  دیگر،   طرف  از   . فارکس است  معامالت 

  مال   گردش   كل   از  ٪۱۹  حدود  در فقط  حجم معامالت آن  اما  قرار دارد،   انگلستان  از   پس  و

  برخوردار   ایالعاده   فوق   اهمیت  از  لندن  که زمان باز شدن بازار   شودم   باعث   امر   این.  است

  ممکن   که   هاییاطالعیه   یا   وقایع  از   تا  دهدم   بازار  گران معامله  به  را   فرصت   این   زیرا  باشد

 باشد،   داده  رخ  آسیا  شبانه  جلسات  یا  متحده  ایاالت  جلسات معامالت  اواخر  در  است

  و   بحث  برای FOMC  که  روزهایی  در امر به ویژه  این.  مطلع شوند و نهایت استفاده را ببرند
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  زیرا   است  برخوردار  بیشتری  اهمیت   از  دهد،م   جلسه  تشکیل  های پولسیاست  اعالم

  لندن   شدن بازار  بسته  از   پس  و  نیویورک   وقت  به  ظهر  از  بعد  ۱۵ :۲  ساعت  در  اطالعیه  این

  .دهدم رخ

.  شودم  معامله  آمریکا  دالر  بسیار بیشتر از  انگلیس  لندن، پوند  و  اروپا  معامالت  ساعات  در

  از   خارج  اما  دارد،  وجود  فعال  معامالت  نیز  اروپا  /متحده   ایاالت  پوشانهم   ط زمان  در

،  هایبازه   این ً   ارز  جفت  این  زمان   GBPUSD  بیشتر معامالت  زیرا  گرددم   معامله  کمتر  نسبتا

  گران معامله  برای  را خوبی فرصت این امر. شودم  انجام اروپا و انگلیس بازارسازان توسط

  تعیین   لندن  معامالت  اول  ساعت  چند  در  که  روند را  واقع  جهت  تا  کندم  فراهم   روزانه

این.  تشخیص دهند  شود،م   انگلیس   گرانمعامله   که   رایج  تصور   این  از   استراتژی  در 

  اولیه   جنبش  که  معناست  بدان  این  .شودم  استفاده   هستند،  غیر قابل کنترل  شکارچیان

  که   آنجایی  از.  نباشد  واقع  حرکت  لزوماً همیشه  است  ممکن  شدن بازار لندن  باز  در زمان

  مورد   بینش قابل توجه در   هستند،  GBPUSD  اصل  بازارسازان  اروپا،   و   انگلستان   دالالن

  انتظار   در «  معامالت  استراتژی  اولین قدم   .دارند  ارز  جفت   این  واقع  تقاضای   و  عرضه  میزان

، حساب   بین  معامالت  میزهای  که  است  زمان  »معامله واقع   ابتدای   در  های خود رابانک

  طرف   دو  هر  در  هاتوقف   تریگر   برای  خود  مشتریان  اطالعات  از   و  کنندم  بررس  معامالت

  جهت حرکت   ها،و بسته شدن حساب  توقف   از  کنند. پساستفاده م  خود  و سودبری  بازار

پوزیشن خرید یا    یک  به   ورود  از  ما قبل   زمان  آن   در   شود،م   مشخص  GBPUSD  واقع

  شدن   باز  پس از  استراتژی،  این.  کنیمرا بدانیم و رعایت    استراتژی  این  قوانین  باید  فروش

در  .  دارد  را  عملکرد  بهترین  اقتصادی مهم  یک واقعه  نتشارا  از  پس  یا  متحده  بازار ایاالت

  واقع   روند  تا   هستید  صدا و جنجال بازارها  و  سر  دنبال آرام شدن  به  شما  استراتژی،  این

  . برای معامله را پیدا کنید روز 

  

  



 

 

  فصل دوازدهم 
  

  

اینساید دِیز  استراتژی معامالتی تکنیکال: 
  ١اوتبریک 

  

مورد  کتاب  این  سراسر  در نوسانات   در  در    ترین محبوب   از  یک  عنوان  به  معامله 

  برای   زیادی  هایروش .  است  شده   بحث  ایحرفه   گرانمعامله  استفاده  مورد  هایاستراتژی

 بصری   استراتژی  یک  واقع  در  هااستراتژی  ترینساده  از  یک  اما   دارد،  وجود  نوسانات  تفسیر

جفت  که  است یک  به    دنیای   در  استراتژی  این  اگرچه.  دارد  نیاز  تیزبین  چشم  فقط 

  و   دقت  سهولت،  از   اغلب  کارتازه   گرانمعامله   است،  محبوب   بسیار   ایحرفه   گریمعامله

  استفاده از یک اوت فقط با  بریک   گرانمعامله .  شوندم  زده  شگفت  آن   اطمینان  قابلیت

  . یز را تشخیص دهندتوانند اینساید دِ م  اساس کندل استیک نمودار 

 باشد،   قبل  روز  معامالت  همان دامنه  روزانه،  دامنه  که  شودم   گفته  روزی  به  یاینساید دِ 

و کف   از  روز  کف   و  سقف   دیگر،  عبارت  به  یا انجام  .  نرود  فراتر  گذشته  روز   سقف  برای 

دِ   دو  حداقل  باید  نوسان،  معامالت اینساید    هرچه.  باشد  داشته  وجود  یاینساید  تعداد 

بیشتر خواهد    اوت ایجاد یک بریک   یا   نوسانات   جهش صعودی  احتمال  باشد،  بیشتر   هایدِ 

  چارچوب   هرچه  اما  دارد،  روزانه  نمودارهای  در  عملکرد را  بهترین  استراتژی  نوع  این.  بود

بود  ترمهم   اوتبریک   شود،   ترطوالن   زمان  استراتژی  از   گران معامله  از  برخ   . خواهد 

 
١ breakout play Inside days  
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  آمیز موفقیت   حدی  توان گفت تام   که  کنندم   استفاده  ساعت  نمودارهای  در  ی اینساید دِ 

دِ   تشخیص  اما  است، استموفقیت  حت  روزانه  نمودارهای  در  یزاینساید    برای .  آمیزتر 

  انقباض   اگر  هستند،  ساعت  نمودارهای  در  یزاینساید دِ   دنبال  به  که  ایروزانه   گرانمعامله

  قوی   اوت بریک   احتمال وقوع یک   رخ دهد،  متحده   ایاالت  یا   لندن   بازار   شدن   باز  از   قبل

 یک   گرفتار  و  کنید  بینپیش   را  اوت واقعبریک   یک  که  است  این  اصل  نکته.  باالتر است

  انتشار   از  قبل  توانندم   روزانه  نمودارهای  از  استفاده  با  گرانمعامله .  نشوید  اوت فیکبریک 

 استراتژی   این.  باشند  اوت معتبربریک   دنبال  به  خاص،  ارز   جفت  یک  برای  اقتصادی  وقایع 

های جفت  در  قالبی  هایاوت بریک   از  نادری موارد   اما مناسب است، ارزها جفت  همه برای

  . دارد  وجود   AUDCAD و EURGBP ، USDCAD ، EURCHF ، EURCADمثل محدودتر  با دامنه

  
 استراتژی  قوانین

 : خرید

  حداقل   یک روز همان دامنه  در آن، دامنه  که  کنید  شناسایی  را  ارزی  جفت .۱

 ). هستیم  یزاینساید دِ  دنبال  به ما(  باشد گذشته روز  دو

 . کنید  خرید گذشته  روز سقف اینساید دی از  باالتر پیپ  ۱۰ .۲

توقف  .۳ را   دو   برای   بازگشت   و   دستور  ازپایین   پیپ   ۱۰  حداقل   الت    کف   تر 

 .دهید  قرار اینساید دی تریننزدیک

  در   تریلینگ استاپ  یا   رسیدند  ریسک شده  میزان برابر دو به  هاقیمت   وقت .۴

  .  بردارید را خود  سود ،شروع شد سطح آن

  پیپ   ۱۰  حداقل   شد،  بازگشت تریگر   و   توقف   اگر دستور   :های قالبی باشیداوت مراقب بریک 

  از ریسک خود،   بیشتر  سودهای  از  و  دهید  قرار  اینساید دی یک توقف   تریننزدیک   از  باالتر

  .کنید محافظت



 

 

  فصل سیزدهم
  

  

 ِ   ر یدِ استراتژی معامالتی تکنیکال: ف
  

  پوزیشن  شوند، یکم   مواجه بالقوه   اوت یک سناریوی بریک  با   گران معامله  اوقات،  بیشتر

  و   شده  روبرو   ناگوار  شکست  با   معامله  که  بینند م   سپس  و  گیرند م  نظر   در   آن   برای

  بتوانند   هاقیمت   اگر  حت  حقیقت،  در.  گردندم   بر  معامالت  محدوده  به  دوباره  هاقیمت

  این   اگر.  وجود ندارد که روند ادامه پیدا کند  تضمین  بشکنند،  توجه را  قابل  سطح  یک

  سایر   یا  بانک  بین   هایدالل   که  هستیم   آن  شاهد  اغلب   ما  باشد،  توجه  قابل  بسیار   سطح

.  شوند   متوقف   و بعد  دهند  سوق  سطوح  فراتر از آن  را  هاقیمت  کنندم   سع  گرانمعامله

  در   صریح  قاعده  هیچ  دلیل،  همین  به  و  هستند  توجه  قابل   سطوح  اوت،بریک   سطوح

  وجود   ثابت  روند  یک  در   فراتر  به سطوح  هاقیمت   انتقال   برای  نیاز  مورد   نیروی  میزان  مورد

  و   دنباش   داشته  زیادی  ریسک  توانندم   کلیدی  سطوح  در  معامالت  هایاوت بریک   .ندارد

  بعض .  شوندم  ظاهر  واقع  هایاوت بریک  از  بیشتر   کاذب  هایاوت بریک   نتیجه،  در

.  کنند م  تست   بار   سه  حت  یا  دو   یا   یک   را   مقاومت   سطح  اوت،بریک   از  قبل  هاقیمت   اوقات 

  شدن   محو  دنبال  به  فقط  که  روندی   خالف  گرانمعامله   بسیاری از  موفقیت  باعث  امر  این

  اوت بریک   هر  شدن  محو  وجود،  این  است. با  هستند، شده  ارز  بازارهای  در  هااوت بریک 

،   اوت یک بریک   وقوع  محض   به   زیرا   شود  توجه  قابل  ضررهای  به  منجر  تواندم   واقع

ً   روند   فیلتر کردن   برای   روش   یک  به   گران معامله  بنابراین.  شودم  مدت   دراز  و  قوی  عموما

  به   منجر  و  داشته  باالتری  پتانسیل  که  دارند، الگوهایی  نیاز  معامالت   برای  تلفیق  الگوهای

  معامالت   نوع   این  فیلتر کردن   برای   خوبی  در ادامه، قوانین.  شوندم   صحیح  اوت یک بریک 
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این  .  است  »واقع  معامله  برای  انتظار«  استراتژی  نوع از  فیدر،  استراتژی.  استآورده شده  

  برای   ساعت  از نمودارهای  و  دامنه،  محیط  شناسایی  برای  روزانه  نمودارهای  استراتژی از

  .کندم  استفاده ورودی سطوح تعیین

  

 استراتژی  قوانین

  

 : خرید

  حالت   در.  باشد  ۲۰  از  کمتر   آن  روزه  ADX  ۱۴  که   ارزی باشید  به دنبال جفت .۱

  روند   دهد کهم  امر نشان این    که  باشد،  داشته  نزول   روند   باید   ADX  آل،ایده 

 است.  در حال تضعیف 

شکسته   گذشته  روز   تر از کف پایین   پیپ  ۱۵   حداقل در  بازار  تا  بمانید  منتظر .۲

 .شود

 . دهید خرید قرار بهورود   یک دستور  قبل، روز باالی سقف چند تیک  .۳

از  .۴   قرار   پیپ   ۲۰  از  کمتر   فاصله   در  را   خود  اولیه  توقف   اجرای دستور،   پس 

 .دهید

پوزیشن    از  نیم  یافت، در   افزایش   ریسک کردید  که  به مقداری  هاقیمت   وقت .۵

توقف در نیمه دیگر پوزیشن را به نقطه سربه سری  سطح  و    بردارید  سود   خود

  منتقل کنید.

  نیمه باقیمانده پوزیشن را با تریلینگ استاپ ادامه دهید.  .۶

  

  

  



 

 

  فصل چهاردهم
  

  

استراتژی معامالتی تکنیکال: معامله 
  روزه ۲۰اوت بریک 

  

زیرا    ؛کننده  امید  نا  هم ممکن است  سودآور باشند  توانندم  هم  ،های معامالتاوت بریک 

ارز   بازار  در  هااوت وقوع بریک   عمده   دالیل  یک از.  دارند  شکست  به  تمایل  هااوت بریک 

  بسیاری   نتیجه، در و شودم  استفاده باق موارد از بیشتر تکنیکال  لحاظ از که است این

ً   بازار  فعاالن  از گران  معامله   سایر  برای در هم کوبیدن  جفت ارزها  شکستن  دنبال   به  عمدا

  باید   کاذب،  احتمال  هایاوت بریک   کردن  فیلتر  برای  تالش  خبر هستند. دراز همه جا بی 

 باالتری   موفقیت   احتمال   که  هایی اوت بریک   شناسایی   برای  پرایس اکشن   نمایشگر  یک   از

 بازارهای   از  گیریبهره   برای  خاص  طور  به  استراتژی  این  پشت  قوانین.  شود  استفاده  دارند

پایین آوردن    با  سپس  و  کنندم  ایجاد  را  های جدیدیسقف   که  اندای ایجاد شده روند قوی

ً   و   شده  » شکسته«  آخرین کف، .  یک سقف جدید برسند   به  تا  شوندم   معکوس  مجددا

 دهد م   این امکان را  گران معامله  به  زیرا  دارد   باالیی  بسیار  موفقیت  پ احتمالاست  نوع   این

و   بازار تر به  گران قوی معامله تر برای ورود مجدد ضعیف  گرانمعامله  آمدن بیرون   از  تا پس

  .ارز، وارد بازار روند قوی شوند جفت های جدید برایایجاد سقف 
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 استراتژی  قوانین

  

 : خرید

 .کندایجاد م  روزه   ۲۰ یک سقف  که  باشید  ارزی جفت  دنبال به .۱

  تا بتوانید   شود   بعد معکوس  روز  یا   روز   همان   ارزی باشید که در  جفت  دنبال   به .۲

 یک کف دو روزه داشته باشید.

  آن   از  را   روزه  ۲۰  سقف   ایجاد کف دو روزه،   پس  روز   سه  ط  در   ارز   جفت   اگر .۳

 . بخرید  را آن  کرد، خود

 . دهید قرار  روزه  کف دو زیر پیپ   چند را اولیه توقف  .۴

اید حرکت کرد، در نیمه اول  وقت که جفت ارز به مقداری که ریسک کرده  .۵

 .منتقل کنیدتوقف را به نقطه سربه سری  پوزیشن سود خود را بردارید و 

  .باقیمانده تریل کنید در پوزیشن  را توقف  .۶

 : فروش 

 .کندایجاد م  روزه ۲۰  یک کف  که  باشید  ارزی جفت  دنبال به .۱

رال  جفت  بعد،  روز  یا   روز   همان   در .۲ روزه    دو   یک سقف   تا  کندم   ارز یک 

 .ایجاد کند

روزه، در زیر کف    دو  بعد از ایجاد سقف   روز  سه  عرض   در   ارز   جفت  این   اگر .۳

 .بفروشید را آن  شد، معامله روزه ۲۰

 . کنید ریسک روزه   دو سقف  از  باالتر تیک چند تا .۴

اید حرکت کرد، در نیمه اول  وقت که جفت ارز به مقداری که ریسک کرده  .۵

 .توقف را به نقطه سربه سری منتقل کنید پوزیشن سود خود را بردارید و 

  .باقیمانده تریل کنید در پوزیشن  را توقف  .۶



 

 

  پانزدهمفصل 
  

  

  هااستراتژی معامالتی تکنیکال: کانال
  

باالی    کارایی  دلیل.  است  ارزها  برای  محبوب  بسیار  معامالت  تکنیک  ها یککانال   معامله با

تکنیک  معامالتدامنه  در   را   زیادی  زمان   ندرت   به   ارزها  که  است   این   این    فشرده   های 

  گران معامله   نمودار،   چند  بازبین  با.  دارند  قوی  روندهای  ایجاد  به  تمایل  و  کنندم  سپری

م که تشخیص متوجه  ساده   هاکانال   شوند  استکار  رخ    مکرر  طور  به  و  ای  نمودار  در 

یک    و  آسیایی  جلسه  طول  در   کانال  معامله  تواندم  معمول  سناریوی  یک  .دهندم

آنها،   دارد   وجود  بسیاری  موارد.  باشد  متحده  ایاالت   یا   لندن  جلسه  در  اوت بریک    که در 

کانال   برای  تریگرها  ترینمتداول   از  یک  اقتصادی   هایشاخص   انتشار یک    شکستن 

توجه    اقتصادی   هایاخصش   انتشار   به  گرانمعامله   که  است  ضروری  بنابراین، .  هستند

انتشارات اقتصادی   تعداد   برود که  انتظار   و  باشد  شده  تشکیل  کانال  یک   اگر .  داشته باشند

 وقوع یک   احتمال   باشد،  کانال   باالی  در  ارز   جفت  و   شود   منتشر  متحده  تایاال   خاص در

باشند نه محو کردن    اوت بریک  خرید   دنبال  به  باید  گران معامله  بنابراین  است،  بریک باال 

  آن. 

روند  وقت بوجود    خط  سپس  و  شوندم   ایجاد  هاکانال   کنیم،م   ترسیم  که یک خط 

دو    بین این  بیشتر   باید   ارز  جفت  قیمت  تغییرات   اکثر .  باشد  روند  خط  آن  موازی  که   آیدم

  شود  معامله باریک کانال یک  در قیمت که  هستیم شرایط  دنبال به ما. باشد کانال خط

بتوانیم بریک  در  تا  زمان   ویژه  به  استراتژی  این.  کنیم   معامله  کانال   در  اوتجهت یک 
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در  رویداد  یک   از   قبل  که  شود   واقع  موثر   تواندم   مهم   اخبار   انتشار  مثل  بازار  اساس 

  . قرار گیرد استفاده بزرگ مورد مال بازار یک  »باز شدن«  از قبل  یا  اقتصادی

 : است شده ارائه خرید  در معامالت  تکنیک این  از  استفاده  برای قانون  چند اینجا در

  در   باید  قیمت.  کنید  مشخص   روزانه  یا  ١روزی   درون   نمودار   در  کانال  یک  ابتدا .۱

 .باشد  محدود یک دامنه

وارد پوزیشن    شد،  باالتر از خط کانال باالیی شکسته  پیپ   ۱۰  قیمت   که   وقت .۲

 . شوید خرید

 . دهید  قرار پایین کانال  خط در توقف  یک .۳

  . کرد، آن را ببندید ریسک حركت  مقدار برابر دو با  وقت که پوزیشن .۴

  .است  برعکس فروش  قوانین 

 چند مثال 

  در   که   است  USDCAD  ایدقیقه  ۱۵   نمودار  مثال،   اولین .  کنیم  بررس  را  نمونه   چند  بیایید

ً   کانال   کل  دامنه.  است  شده  داده   نشان  ۱۵٫۱   شکل   آن در   کف   که  است   پیپ  ۳۰  تقریبا

  پیپ   ۱۰  استراتژی، ما دستور ورود خود را  با  مطابق.  قرار دارد  ٫۲۰۵۶ ۱  آن در  سقف   و  ٫۲۰۲۸ ۱

  و  شودم   تریگر  خرید   سفارش  ابتدا .  دهیمم   قرار  ٫۲۰۶۶ ۱  و  ٫۲۰۱۸ ۱  در  کانال   پایین  و   باال 

 ً   این  دهیم،م   قرار  ٫۲۰۲۸ ۱  یا  کانال   کف   در  توقف   بعد از آن ما یک دستور بالفاصله تقریبا

  شروع  سپس USDCAD. ایمریسک کرده پیپ   ۳۸  ما روی که در این معامله معناست  بدان

در    هدف  به  و  کندم  رال  به م   برابر   دو   که  ٫۲۱۴۲ ۱ما  است    گران معامله.  رسددامنه 

کند، نیم  م   حرکت  پیپ  ۳۸   یا  به اندازه ریسک  که جفت ارز  وقت  توانندم  کارترمحافظه

  . ادامه دهند استاپ   تریلینگ باقیمانده را با پوزیشن   و  از پوزیشن را ببندند

 
١ Intraday  



 

 

  فصل شانزدهم
  

  

 ِ ِ استراتژی معامالتی تکنیکال: پ   کت اوردر رف
  

  با   متحرک  های  میانگین  از  ای  مجموعه  عنوان  به  متحرک  های  میانگین  در  پرفکت اوردر

  که   است  وضعیت  پرفکت اوردر   صعودی،  روند  یک  برای.  تعریف شده است  متوال  ترتیب

  SMA  ۲۰باالتری نسبت به    قیمت  سطح  در  روزه  SMA  (۱۰(  ساده  متحرک  میانگین  آن  در

  زیر   روزه  SMA  ۱۰۰  که،ضمن این . است، قرار دارد  روزه  SMA  ۵۰  از سطح خود باالتر  که  روزه 

SMA  ۵۰  که  حال  در  بود،  خواهد  روزه  SMA  ۲۰۰   زیر  روزه  SMA  ۱۰۰  روند   در .  بود  خواهد  روزه  

،   سطح  ترینپایین  در  روزه   SMA ۱۰ و  سطح باالترین  در روزه SMA ۲۰۰ است، برعکس  نزول

 قوی   اندیکاتور  یک  کل  طور  به   متوال  ترتیب  به  متحرک   هایمیانگین   قرار گرفتن  .قرار دارد

  است،   روند  جهت  در  حرکت  که  دهدم   نشان  تنها  نه  این.  است  معامالت  محیط  یک  برای

  بهینه   برای.  کنندم  عمل  حمایت چندگانه  سطوح  عنوان  به  نیز  های متحرکمیانگین   بلکه

  روند   و   ۲۰  باالی  ADX  دنبال  به   باید   همچنین  گرانمعامله   پرفکت اوردر،   استراتژی  سازی

با    خروج   و   ورود   سطوح  تعیین.  است  قوی  روند  یک  دهنده  نشان  این.  باشند  صعودی

از ، ما  طور  به  اما  است،  کار سخت  استراتژی  این  استفاده    که   زمان  تا  خواهیم م  کل

معامله را نگه داریم و وقت که دیگر پرفکت   مانده است،  باق  خود  جای  سر  پرفکت اوردر 

  اوردری وجود نداشت، معامله را ببندیم. 

ً   پرفکت اوردر پرفکت    کارش   استراتژی،  این  فرضپیش   و   دافتنم   اتفاقبه طور مکرر    غالبا

  .است آن  وقوع زمان اولین اوردر در
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 : است روند ابتدای به  نزدیک  روند محیط معامله یک از گیریبهره  دنبال  به  پرفکت اوردر

 . باشید پرفکت اوردر  متحرک هایمیانگین با  ارز  جفت  یک  دنبال به .۱

 .باشید  ۲۰ باالی   ADXآل، ایده  حالت در  و  صعودی ADX دنبال به .۲

اوردر  اولیه  گیریشکل   از  پس .۳   کندل   پنج)  ماندن  باق  صورت  در(  پرفکت 

 . بخرید

  ی برا  و   متیق  کف    در   هیاول  ١اوور کراس   روز  در   خرید  شن یپوز   یبرا  ه،یاول  توقف  .۴

 دارد   قرار متیق سقف  در  فروش شنی پوز

   .شوید خارج پوزیشن  از اووری وجود نداشت،دیگر کراس  وقت .۵

 ها نمونه

متحرکمیانگین   ،۲۰۱۴  آگوست  در.  است  EURUSD  روزانه  نمودار  ۱۶٫۱  شکل   در   های 

EURUSD  ما .  اندداده   تشکیل  متوال  پرفکت اوردر یک  ADX بینیم م   و کنیمم   را بررس  

  در   اولیه  گیریشکل   از  پس   کندل   پنج   این هستیم که  دنبال  به  و   است،   ۲۰  از  که بزرگتر 

  ٫۳۴۳۲ ۱  یعن  سقف   در  آگوست  ۸در    ما   اولیه  توقف .  ، وارد معامله فروش شویم٫۳۳۹۰ ۱

  ما   و  دهدم   ادامه  خود  نزول  روند  به  بعدی  هایهفته   و  روزها ارز در  جفت  این.  دارد  قرار

پرفکت    وضعیت  در   دیگر  متحرک  هایمیانگین   که  زمان  تا مانیم م   باق  خود  معامله  در

  ۱۷  در تاریخ  که این اتفاق  کند،  حرکت  روزه  SMA  ۲۰  از   باالتر  روزه  SMA   ۱۰  و  اوردر نباشند 

و قرار گرفتن   اکتبر    پیپ   ۶۳۲  معامله  این  کل   سود.  دهدرخ م   ٫۲۷۵۸ ۱  در   EURUSD  با 

  . ایمریسک کرده  پیپ ۴۲در این معامله روی   ما. است

  تشکیل   نوامبر  ۶  پرفکت اوردر در   ، ٫۲ ۱۶  شکل  در.  است  USDSGD  بعدی مربوط به  مثال

این  لذا    و  است،  ۲۰  از  بزرگتر  ADX  بینیم کهو م  کنیمم  بررس  ما.  شودم دنبال  به 

  معامله خرید   یک  وارد  ٫۲۹۱۶ ۱  در  اولین پرفکت اوردر  تشکیل  از  پس  که پنج کندل  هستیم

  ورودی   قیمت  زیر  این سطح توقف   اما  باشد  ٫۲۹۱۱ ۱  نوامبر در کف   ۶  در  باید  ما  توقف .  شویم
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  فصل هفدهم 
  

  

ارزهای کردن  استراتژی معامالتی بنیادی: جفت
 قوی و ضعیف

  

  

  کردن  جفت ،با استفاده از اصول بنیادی ارزی  معامالت انجام برای هاروش   بهترین از یک

  زیرا   ای نیستهمیشه کار ساده   کردن   جفت   البته.  است  ارز  ترینضعیف   با  ارز   ترینقوی

این  کشور    ترینضعیف   یا  ترینقوی  حاضر  حال   در  کشورها   کدام  که  نیست   قضیه فقط 

پیدا  .  شوندم   ضعیف   یا  قوی  در آینده  آنها  از  یک  کدام  مسئله این است  بلکه  ،هستند

  زندگ   جهان   اقتصاد   یک   در  ما   زیرا   باشد  برانگیز   چالش  تواندم   نیز   ارزها  این   کردن 

  . گذاردم   تأثیر  دیگر   هایاقتصاد  دیدگاه  بر   بزرگ  اقتصاد  یک  سالمتدر آن،    که  کنیم م

  بزرگ   اشتباه  تواندم  قوی  ارز  یک  فروش  و  ضعیف   ارز  یک  ناآگاهانه  خرید  ،وجود  این  با

باالیی  باشد و زیان  به ضرر    مهم   بسیار  فارکس  گرانمعامله  برای  بنابراین  شود،  و منجر 

و حداکثر سود را بدست    کنند  جفت   را   ضعیف   و  قوی  ارزهای  چگونه   بگیرند   یاد   که  است

 ورودی   نقاط  شناسایی   به  کمک  برای  فن  تحلیل   از  توانیدم  کار   این   انجام   از   پس.  آورند

  . کنید استفاده  روند  جهت در

  آخرین   عنوان   به  را )QE(  کم  تسهیل  اروپا  مرکزی  بانک  ،۲۰۱۵  سال  در  مثال،  عنوان  به

  کاهش   را   بهره  نرخ،  QE  که  دانیمم   ما .  کرد  معرف  رشد  تحریک  و   تورم  افزایش   برای  تالش



 ف یضع  و  یقو  یارزها  کردنجفت:  یادیبن  معامالت  یراتژ است|    هفدهم  فصل
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درست    ، ۲۰۱۵  مارس   ۹  تاریخ   در   یورو   کورکورانه   فروش  اما   آورد،پایین م   را   پول  ارزش   و   داده 

  کوتاه   افت  یک  فقط  کرد،  آغاز  بار  اولین  برای  را  قرضه  اوراق  خرید  مرکزی  بانک  که  زمان  در

  یک   مقابل   در  ارز  این   فروش  فرصت  جستجوی   عوض،   در .  داشت را به همراه   ارز   در   مدت

  . بود یتر هوشمندانه تصمیم ،هارال  در  قوی ارز

  

 

  کم لیتسه – EURGBP روزانه نمودار: ۱۷٫۱ شکل

 سنت مقاومت   ۷۴

معرف تسهیل کم  
 توسط بانک مرکزی اروپا 



 

 

  فصل هجدهم 
  

  

استراتژی معامالتی بنیادی: معامالت انتقالی  
  اهرمی

  

  

 از  یک  مدتهاست  که  است  جهان   کالن  ترین معامالتاز اصل  اهرم  معامالت انتقال

.  است  گذاریسرمایه  هایبانک  و   پوشش ریسک  هایصندوق  هعالق  مورد  هایاستراتژی

،  استراتژی از    باال  بازده  با  ارز  یک  خرید  شامل  خود،  سطح  تریناساس  در  معامالت انتقال

  امید   این  با  تربازان تهاجمسفته.  است  بازده  کم  ارز  فروش  طریق سرمایه بدست آمده از

پوشش    بدون   را   خود  معامله  ،بیشتر است  پایین  بازده  با   ارز  از  باال  بازده  با  ارز   ارزش  که

نیز سود    بهره  نرخ  از تغییرات  ،سرمایه  افزایش  بر  عالوه  تا از این طریق،  بندندریسک م 

  و   کنند هج  را  ارز  تبادل  نرخ  دهند کهاحتماالً ترجیح م  کارترمحافظه   گذارانسرمایه ببرند. 

تغییرات   فقط تغییرات   اگرچه.  بردارندسود    بهره  نرخ  از    ۳  تا  ۱  اگر  اما  است،  ناچیز  این 

  تواند م   بهره  نرخ  تنها  حاصل از  سود  شود،   لوریج  برابر   ۱۰  تا  ۵  پوزیشن به میزان  درصد

  کند،   بیشتر  را  سود  تواندم  اهرم   اگرچه  که  است  یادآوری  به   الزم  البته.  باشد  توجه  قابل

  کل   طور   به  سرمایه  افزایش.  کند  تشدید  نیز   را  هازیان   همچنین ممکن است ضرر و  اما

وارد    و  کرده  شناسایی  را  سود  هایفرصت   گرانمعامله  از  تعدادی  که  افتدم  اتفاق  زمان

  . دهند  افزایش را ارز جفت آن  ارزش و  آن معامله شوند



  اهرم   انتقال  معامالت:  یادی بن  معامالت  یاستراتژ |    هجدهم  فصل
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  که   است  نکته  این  از   گیریبهره  برای   محبوب  روش   یک  انتقال  معامالت  ارز،   تجارت  در

  انجام   تقاضا  و  عرضه  قانون  بر اساس   امر  این  و  یابدم  جریان  مختلف   بازارهای  در  پول

  را   سرمایه  بیشترین  ،دهندم  ارائه  بیشتری  سرمایه  بازگشت  نرخ  که  بازارهایی :  شودم

،  بین  سرمایه  جریان  دنیای  در  -  ندارند  فرق  کشورها.  کنندم  جذب   کل   طور  به  الملل

  و   کنندم   جذب  را  بیشتری  سرمایه   ،دهندم  ارائه  را  بهره  نرخ  باالترین  که  کشورهایی

.  کند  کمک  تواند به معامالت انتقالامر م  این  . دارند  خود  ارزهای برای بیشتری تقاضای

  با ریسک همراه   ها،استراتژی  مثل تمام  اما  است،  ساده  معامالت انتقال  استراتژی  بر  تسلط

در   معامالت استراتژی  .  است ی  خوب   بسیار عملکرد    ۲۰۰۷  و   ۲۰۰۰  هایسال   بین   انتقال 

  ۲۰۱۵  تا  ۲۰۱۲  سال  اواخر  در  و  با شکست مواجه شد  ۲۰۰۹  و  ۲۰۰۸  هایسال   بیندر    ،داشت

  ین بهتر  زمان  چه  و  چرا  چطور،  انتقال  معامالت  که  دانیدنم  اگر.  یافت  بهبودمجدداً  

  . کنید بسیار باالستکه ضرر این  احتمال  ،را دارند نتیجه

  

 کنند؟ می  عمل چگونه  انتقالی  معامالت

  صورت   به  همیشه   ارزها   که   کنیم  درک   ابتدا  که  است   مهم  ،انتقال  معامالتبهتر    درک  برای

باال،    بهره  نرخ  یک ارز با  خرید  شامل  یک معامله انتقال  بنابراین  شوند،م   معامله  جفت

  هستند   سودآور  زمان  انتقال  معامالت.  است  پایین  بهره  نرخ  با  یک ارز  همزمان  فروشو  

  این  بین  -  اسپرد   یا  -  بهره  به اختالف بتوانند   گذارانسرمایه  و  بماند  ثابت   ارز نرخ   ارزش که

  این   گذارسرمایه   به که این امر  یابد، افزایش  آن ارزش  که  زمان  یا  ،دست پیدا کنند  ارز  دو

  از   بیش   ارز  نرخ  اگر .  آورد  بدست  را  اسپرد  ،سرمایه  افزایش   با   همراه   تا  دهدم   امکان را

  .شودم  محسوب خالص ضرر  گذارسرمایه برایاین  یابد، کاهش  بهره  نرخ اسپرد

کنیم  بیایید بررس  را  نمونه  بهره   ٪٤٫٧٥  استرالیا  دالر   بهره  نرخ  کنید  فرض :  یک  نرخ    و 

  استرالیا   دالر  گذارسرمایه   یک  ،انتقال  انجام یک معامله  برای.  باشد  ٪٠٫٢٥  سوئیس  فرانک

  دالر   بین  ارزتبادل    نرخ  که  زمان  تا  کار،  این   با.  فروشدم  را   سوئیس   فرانک  و  خردم  را



 

 

  فصل نوزدهم
  

  

استراتژی معامالتی بنیادی: معامله مبتنی بر 
  رویدادهای کالن 

  

  

ً   مدتکوتاه   گران معامله   بر   آن   تأثیر   چگونگ   و   هفتگ  اقتصادی   ات انتشار   روی  فقط  معموال

  است،  خوب گرانمعامله  از بسیاری برای این. متمرکز هستند روزانه  معامالت هایفعالیت

وجود    جهان   یا  اقتصاد  در  است  ممکن  که  بزرگ  و  کالن  رویدادهای  از  که  است  مهم  اما

باشد،   و   آوردم  در  حرکت   به   را   بازارها  اقتصادی   کالن   رویدادهای.  نشوید  غافل   داشته 

  است،   روزه  دو  یا  یک  ساده  قیمت  تغییر  یک  از  فراتر  آنها  تأثیر.  شوندباعث تغییر در آنها م

  را   ارز   یک  به  دیدگاه بنیادی نسبت   توانندم   آنها،   دامنه  و   اندازه   به  بسته   ، وقایع  این   زیرا 

، ثباتبی  جنگ، مانند رویدادهایی  .دهند تغییر هاسال  حت یا هاماه  برای   بالیای  سیاس

که    نظمبی   دلیل  به  ،پول  هایسیاست   تغییرات  یا  الملل  بین  مهم   جلسات  و  طبیع

  بر   ایگسترده   جسم  و روح تأثیرات  توانندم   که  هستند قدرتمند  چنان  کنندایجاد م 

  ارزهایی   و  کنندصعود م   شدت  بهبعض ارزها    رویدادها،  اینوقوع    با.  باشند  داشته  ارز  بازار

  تحوالت تسلط بر    بنابراین، .  یابند م  کاهش   گیرچشم   میزان  همان  به  کههم وجود دارند  

  آنها   بینپیش   و  حوادث  این   وقوع  از  بعد  و   قبل   بازار  احساسات  اصل  مسیر  درک  و  جهان

  کمک   توجه  قابل   ضررهای  از  جلوگیری   به  تواندم   حداقل   یا  باشد،  سودآور   بسیار   تواندم

  .کند
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: دهندمی  رخ بزرگ چه زمانی رویدادهای که بدانید
  شده ارائه مهم  رویداد چند از لیستی اینجا در

 :است

 ٧ج   دارایی  وزیران  مهم جلسات  .١

 جمهوری  ریاست انتخابات .٢

 مهم  هایاجالس  .٣

 مرکزی  بانک   بزرگ جلسات  .٤

 ارزی هایرژیم   در بالقوه  تغییرات .٥

 بزرگ  کشورهای توسط  بده احتمال قصورات .٦

 جغرافیایی  هایتنش  ایجاد نتیجه  در احتمال هایجنگ  .٧

 اقتصاد  مورد  در  رزرو فدرال رئیس شش ماهه  گواه دادن .٨

  برجسته  کالن  اقتصاد مثال  چند بررس  وقایع،  این اهمیت  نشان دادن برای روش  بهترین 

  .است گذشته  دهه دو از

 ۲۰۱۴ روسیه - اوکراین بحران

  دهه   جغرافیایی در  رویدادهای  ترینبزرگ   از  یک،  ۲۰۱۴  سال  در  روسیه  -  اوکراین  بحران

  الیحه   روسیه که  ۲۰۱۴ مارس  تا در واقع  اما  شد آغاز ۲۰۱۳ سال در  بحران  این . بود گذشته

ثبات پس از  به علت بی .  ، به اوج خود نرسیده بودکرد  امضا  را  کریمهشبه جزیره    جذب

  در   ارز  جفتو این    شده  وارد   ۲۰۱۴  ژانویه  در  EURUSDبه    جدی  فشار   اعالمیه،  انتشار این

متعلق به   رسم طور به کریمهکه جزیره  کرد اعالم روسیه که  روزییعن  ،۲۰۱۴  مارس ۱۸

  در   است،  شده  داده  نشان  ١٩٫١  شکل  در  که  همانطور.  افت شدیدی کرد  آن کشور است،

  EURUSD  افت   به   منجر   اعالن   این  ، بودند  جهان   واکنش   انتظار  در  گذارانسرمایه   کهحال

  ترس   لو  کردند  اعالمرا    اوکراین  از  خود  حمایت  کشورها  از  بسیاری.  شد  بعد  هفته  چند  در



 

 

  بیستمفصل 
  

  

  تسهیل کمی و تاثیر آن بر روی فارکس
  

است یک فصل به آن اختصاص داده   شایسته  که  است  مهم  موضوع  چنان  کمّ   تسهیل

  نتیجه   در  و  شدند  اقتصادی  رکود  دچار  کشورها  از  بسیاری  جهان  مال  بحران  از  پس.  شود

  ثبت   را  میزان رکود  ترینپایین   تا  آوردند  پایین  را  بهره   نرخ  جهان  سراسر  در  مرکزی  هایبانک 

شدند    مجبورآنها    ، تا حد امکان پایین آمد و چاره دیگری باق نمانده بود  هانرخ   وقت.  کنند

به دست    بین .  بود)  QE(  کمّ   تسهیل  آنها  ترینمهم   که  بزنند  ایسابقهبی   اقدامات  که 

  و   اروپا  مرکزی  بانک  انگلیس،   بانک  رزرو،  فدرال  ژاپن،   هایبانک   ،۲۰۱۵  و  ۲۰۰۷  هایسال

قابل    بلندمدت  و  مدتکوتاه  تأثیر  آنها  تصمیم  و  شدند  متوسل  QE  به  همه  سوئد  مل  بانک

  .  داشت آنها ارزهای برتوجه 

  انجام   برای.  است  بازار  به  نقدینگ  تزریق  و بازده  داشتن  نگه  پایین  ،کمّ   تسهیل  از  هدف

  با   هابانک   از  دولت  قرضه  اوراق  از جمله  مال  هایدارایی   خرید   با  مرکزی  بانک  کار،  این

،  نقد  پول  از   استفاده  » .کندم  ایجاد   جدید  پول «  در واقع  یعن.  آوردم   پول در  الکترونیک

  در  و دارد  عکس  رابطه  بازده  با  قرضه  اوراق  قیمت  زیرا   داردم  نگه پایین  را   بازده  همچنین 

  خود  نوبه به  و  کرده تشویق را ده  واماین کار   که است این امید ها،بانک  دادن پول  مورد

واقعا چقدر به    QEهیئت منصفه درمورد اینکه  .  شود  بیشتری  اقتصادی  فعالیت  به  منجر

کند، اما تاثیر آن بر ارزها غیرقابل  این اقتصادها کمک کرده است، موضوع را بیان نم

  انکار بود. 
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 متحده  ایاالت تسهیل کمّی

فدرال    داد،   به بحران مال جهان واکنش نشان که     کمّ   با تسهیل  بزرگ   مرکزی  بانک   اولین

  اوراق   دالر  میلیارد  ۶۰۰  خرید  برنامه  مرکزی  بانک  ،۲۰۰۸  نوامبر  در.  بود  متحده  ایاالت  رزرو

  و   بود ؤثر  م  اقتصاد   وضعیت   بهبود ایجاد    به دلیل   ابتدا   در  برنامه   این.  کرد  آغاز  را   قرضه

  هرگز   اقتصاد  حال،   این  با.  کند  متوقف   راقرضه    اوراق  خریدموقتاً    رزرو  فدرال  شد  باعث

  QE مجبور به استفاده مجدد از مرکزی بانک ترتیب،  این به  و  نکرد  پیدا  بیشتری ١مومنتوم 

  متأسفانه .  دقیقاً مثل دور اول بود  برنامه  دور دوم این.  شد  ۲۰۱۰  نوامبر   در )  QE2  به اصطالح(

  بر .  شد  انجام  ۲۰۱۲  سپتامبر  در  QE3  در نتیجه  و  بود  نیاز  بیشتری   قرضه  اوراق   خریدبه  

  ماهانه   دارد   قصد  که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک  .بود  باز  برنامه  یک  QE2 ،  QE3  و  QE1  خالف

  در   دالر  میلیارد  ۸۵ به ۲۰۱۲  دسامبر  در که این مبلغ  کند  خریداری  دارایی   دالر  میلیارد  ۴۰

  در   خریدهادر نهایت    و   انجامید  طول   به  سال  پنج  مدت  به  برنامه   این.  یافت   افزایش   ماه

  بر   کمّ   مرحله تسهیل  هر  چگونه  که  دهدم  نشان  ۲۰٫۱  شکل.  شدند  متوقف   ۲۰۱۴  اکتبر

EURUSD  صعود   باعث  مرحله تسهیل  هر  کنید،م   مشاهده  که  طورهمان.  گذاردم  تأثیر  

  اعالم   QE1  که   ماهدر   ،۲۰۰۸ سال   در.  شده است  آمریکا   دالر  تضعیف   و EURUSD  شدید

  QE2،  EURUSD  اعالم  با.  سقف به سمت کف حرکت کرد  از  ٪۱۷به میزان    EURUSD  شد،

  سود ،  QE3  با ادامه برنامه  .شد  ارز  جفتی  درصد  ۲۰  باعث افزایش  و  کرد  رالشروع به  

  .شودحاصل م  مشابه صعودی  روند  یافته و افزایش 

 انگلستان  کمّی تسهیل

 متعهد   BoE  ،  زمان  آن  در.  شد  ارائه  ۲۰۰۹  مارس  در   انگلستان  بانک  توسط  تسهیل کمّ

  کند،  هزینه  ماهه  سه  دوره  یک انگلیس در  هایدارایی   خرید  برای  پوند  میلیارد   ۷۵   که  شد

  پوند   میلیارد   ۲۰۰  مرکزی  بانک  ، ۲۰۱۰  ژانویه  و   ۲۰۰۹  مارس   بین   و  داشت  ادامه  برنامه  این

به میزان قابل    اقتصادی  رشد  مضاعف،  اقتصادی  رکود   آغاز یک  با  ،۲۰۱۱  اکتبر  درکرد.    خرج

 
١ Momentumنرخ شتاب قیمت :  



 

 

  فصل بیست و یکم 
  

  

استراتژی معامالتی بنیادی: قیمت کاالها 
  رو شاخص پیش عنوان یک  هب

  

 تواند م   رابطه  این   ماهیت   درک.  دارند  فارکس   بازار   با   مهم  ارتباط   نفت  و  طال  مثل  کاالهایی

  و   کنند  بین پیش   را  قیمت  تغییرات  ،بسنجند  را   ریسک  تا  کند   کمک  گرانمعامله   به

فاکتورهای  ها به عنوان  ارز   دقیقاً مثل  ،معروف نباشند  کاالها  اگر   حت.  کنند  درک  را  ١اکسپوژر 

م  عمل    نفت   و  طال   مثل   معروف   کاالهای  از  صحبت  که  هنگام  ویژه   به   ،کنندبنیادی 

ً   که  طورهمان .  شودم   محسوب   کاالیی  ارز   که  دارد  وجود  عمده  ارز   چهار  شد،  گفته  قبال

  از   یک  هر  حال،  این   با   . سوئیس  فرانک  و   نیوزلند   دالر   کانادا،   دالر   استرالیا،  دالر:  شوندم

ً   کاالها  با  آنها  رابطه  همچنین  و  با هم فرق دارند  ارزها  این   عنوان   به.  است  متفاوت  کامال

  حرکت   نفت   قیمت  با  متناسبکه    دارد   تمایل  ؛ این ارز بگیرید  نظر  در  را   کانادا  دالر  مثال

  ارزها   این  چرا  که  دارد   وجود  مختلف  دالیل.  است  متزلزل  و   پیچیده  ارتباط،  این  اما  کند،

  این   پشت  محرک   عوامل   از   آگاه   و   ؛کنندم   منعکس   را  کاالها   قیمت   خود   حرکت   در

  کشف   برای  مؤثر  یک روش  تواند م  آنها   همبستگ  قدرت  و  جهت  و همچنین  هاجنبش 

 . باشد  بازار  دو هر در روند

  . دارند  ارزها روی  را تأثیر بیشتریناین کاالها   زیرا کنیم  شروع نفت  و  طال با بیایید

 
١ Exposure:  ریسک نگهداری یک ارز با توجه به نوسانات آن  
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 طال

.  است  مهم  آمریکا  دالر  و  طال  بین  رابطه  درک  کاالیی،  ارزهای  با  طال  ارتباط  بررس  از  قبل

  اما   است،  جهان  در)  جنوبی  آفریقای   بعد از(   طال   بزرگ  کننده  تولید  دومین  متحده  ایاالت

  سقوط   دالر  وقت  واقع،  در.  شودنم   دالرارزش    افزایش  به  منجر  همیشه  طال   قیمت  افزایش

  تصور   از   ،منطق  غیر  ظاهر  به  اتفاق  این.  بالعکس  و  یابدم  افزایش   طال   قیمت   کند،م

 تمایل   گرانمعامله  ،جغرافیایی  ثباتبی   هایدوره   در.  شودناش م  طال  از  گذارانسرمایه

  گران معامله   از  بسیاری  واقع،  در .  شوند  متوسل  طال  امنیت  به  وی کرده  دور   دالر  ازکه    دارند

  طال قیمت    دالر،  ارزش  کاهش  صورت  در  بنابراین.  کنندم  تلق   دالر  ضد  عنوان  به  را  طال

باثبات طال   کاالی سمت به در حال سقوط دالر از را محتاط  گذارانسرمایه یافته و  افزایش

    .کندمنعکس م  را طال  نوسانات   سایر ارزها از بیشتر  AUDUSD. دهدسوق م

  

  طال  و AUDUSD: ۲۱٫۱ شکل

  



 

 

  فصل بیست و دوم
  

  

استراتژی بنیادی: استفاده از باند اسپرد  
  رو برای فارکس بعنوان یک شاخص پیش 

  

  

  تصمیمات   ناپذیر  جدایی   بخش   ،بهره  نرخ   که   کند   تصدیق  تواندم   گر معامله  هر

گزارشات اشتغال    از   پس .  دهد  سوق   جهت  دو   هر   به  را   بازارها  تواندم  و  است  گذاری سرمایه

که باعث نوسان و    دسته از انتشارات هستند   دومین   FOMC  نرخ   تصمیمات  ، غیر کشاورزی

  دارد،   مدتکوتاه   پیامدهای  تنها  نه  بهره   نرخ   تغییرات  اثرات.  شوندم   ارزها   بازار تحریک  

  بانک   یک  بهره  نرخ  ات تصمیم.  خواهد داشت  ارز   بازارهای  بر   نیز  بلندمدت   عواقب   بلکه

  اختالف   از  .قرار دهد  تأثیر  تحت  ارزها  شبکه  ارز را در  جفت  یک  از  بیش  تواندم  مرکزی

  عنوان   به   توانم   قرضه   اوراق  ساله  ۱۰  بازده  و   ١الیبور   نرخ   مانند   ثابت   درآمد  بازده 

اختالف نرخ بهره،    ، فارکس  معامالت  در.  کرد  استفاده  ارز  تغییرات  برای  رو پیش   هایشاخص

نرخ بهره یک ارز پایه (که در اول جفت ارز قرار دارد) منهای نرخ بهره ارز مظنه  تفاوت بین 

  در زمان بسته شدن   ،EST  به وقت  ظهر   از  بعد  ۵  ساعت   در  روز   هر  شده (دومین ارز) است.

 
بانک  ١ بانک است که  با میانگین نرخ بهره بین  برابر  برای دورهنرخ الیبور یا همان الیبور  وام   مدت به یکدیگرتاههای کوها 

 .دهندم
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شوند و یا دریافت م گردند؛ تا اختالف نرخ بهره را تعدیل  وجوه یا پرداخت م  ارز،  بازارهای

  . گویندم ٢رول اور   اصطالح به  عمل را این کند. 

به    ویژه   به   باشد،  مفید  بسیار   تواندم   ها ارز   جفت   و   بهره   نرخ  اختالف  بین   همبستگ  درک

دلیل   ارتباط،  کهاین    تصمیمات   بر   عالوه .  است  هاارز   حرکت  عامل  ترینمهم  این 

،  هایسیاست آینده  نرخ   گیریجهت   پول در    تغییرات   برای  انتظار  مورد   زمان  کنار  در ها 

 اکثر   که  است  این  آن  اهمیت  دلیل.  است  مهم   ارز  جفت  حرکت  برای  نیز   هانرخ 

دنبال   الملل  بین   گذارانسرمایه باال  به    گذاری، سرمایه   بزرگ  هایبانک.  هستند  بازده 

  را   جهان  بازارهای  به  دسترس  توانایی  نهادی  گذارانسرمایه  و   پوشش ریسک   هایصندوق 

  منتقل   باالتر   بازده  با   هایدارایی   به   بازده   کم  هایدارایی   از  را  وجوه   فعال به طور    و  دارند

  .کنندم

  

  جفت روند از پیروی و بهره نرخ اختالف محاسبه
 ارزها

  یک   هاینرخ   دنبال کردن   ،معامالت  در انجام   بهره   نرخ  اختالف  از  استفاده  برای  راه   بهترین 

  هایی سایت   وب  در  هانرخ   این.  است  اکسل  در   ساله  ۱۰  قرضه  اوراق   بازده  یا  و  ٣لیبور   ماهه

توان  را م   بهره   نرخ  اختالف .  است  دسترس  در   عموم   صورت  به  Bloomberg.com  مانند

که مطمئن   است  مهم . کرد محاسبه اول  ارز   بازده از   دوم ارز   بازده   کسر   با  در یک جفت ارز 

  عنوان   به.  شودم  محاسبه  در جفت ارز   آن  نمایش  ترتیب  به  بهره  نرخ  اختالف  کهشوید  

نرخ  هسال   ۱۰بهره    نرخ  باید  GBPUSD  در  بهره  نرخ  اختالف  مثال،   ایاالت   ساله  ۱۰  منهای 

 
٢ rollover  
٣  LIBOR (London Interbank Offered Rate) نرخ پیشنهادی بین بانک لندن، یک نرخ بهره معیار است که در آن :

 دهند.مدت مهای کوتاههای بزرگ جهان در بازار بین بانک بین الملل (فارکس) به یکدیگر وامبانک



 

 

  فصل بیست و سوم
  

  

  بنیادی: بازگشت ریسک استراتژی معامالتی  
  

را    دیتوانم  شما   که  است  ی بنیاد  مفید  ابزار   یک   ریسک   بازگشت    ترکیب   بهآن 

  کمبود   ارز،  معامالت  هایضعف   نقطه  از  یک.  کنید  اضافه  خود  معامالت  هایاندیکاتور 

  درمورد   موجود  گزارش  تنها.  است  احساسات  ارزیابی  برای  دقیق  هایاندیکاتور   و  داده

  منتشر   معامالت آت  و  کاال  کمیسیون  توسط   که  است  گرانمعامله   تعهد  گزارش   ،پوزیشن

  .  گرددم منتشر  تأخیر روز سه با  گزارش این متأسفانه. شودم

 تحت  ،FXCM News Plugin  در  که  -  است  ریسک  بازگشت  از  استفاده  ،مفید  جایگزین  یک

  در   باراولین   برای  که  طورهمان.  استشده    ارائه  رویترز  /بلومبرگ  هایپایانه  در  یا  هاآپشن 

)  ١پوت   یک  و  کال  یک(  ارز  هر  برای  آپشن  چند  شامل  ریسک  بازگشت  کردیم،  اشاره  ۷  فصل

  و   انقضا   با)  دلتا  ۲۵ (  پول  از  دور   بسیار   هایآپشن   این   ،پوت-کال   برابری  اساس  بر   .است

  حقیقت   در  حال،  این  با.  باشند  یکسان   ضمن  نوسانات  دارای  باید  ، یکسان  اعتباری  قیمت

  ابزاری   ریسک را به  بازگشت  که  ،وجود دارد  نوسانات  دل  در  احساسات.  نیست  درست  این

  نسبت به   کال  تعداد طرفداران باالتر .  کندتبدیل م   بازار   احساسات  ارزیابی   برای  مناسب

  درست   هم   بر عکس این موضوع  ؛است  پوت  از   بیشتر   کال    تقاضایکه    دهدم   نشان   پوت

  از   بیشتر  پوت  تقاضای  که  دهدم   نشان  کالنسبت به    پوت  باالتر طرفداران  تعداد  است؛

 
١ Call and Put  



 سک یر  بازگشت:  یادیبن  معامالت   یاستراتژ |    سوم  و  ستیب  فصل
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  بین   بالتکلیف   دهنده  نشان  این   باشد،  صفر   به  نزدیک  ریسک  بازگشت  اگر.  است  کال

  . ندارد  وجود بازارها  در شدیدی شود که سوگیریمشخص م  و است هاخرس  و  گاوها

 

 

 EURUSD سکیر بازگشت نمودار: ۲۳٫۱ شکل

 چه شکلی است؟  ریسک بازگشت جدول

ً   را  جدول   این   ما   تا   دهیم  نشان  را  آن  دوباره  خواهیم م   اما  دادیم،   نشان  ۷  فصل  در  قبال

 هایعالئم اختصاری آپشن ).  ببینید  را  ۲۳٫۱  شکل(  ایدکرده   درک  خوبی  به  که  شویم  مطمئن

  به   نزدیک  هاریسک   بازگشت   بیشتر   شده،   داده  نشان   که  طورهمان   و   اند؛شده   لیست  ارزی 

.  وجود ندارد  پوت  یا  کال  برای  خاص  ٢سوگیری   دهد کهاین امر نشان م  که  است،  صفر

ریسک   ،USDJPY  برای  حال،   این  با   به   بازار  که   دهدم  نشان   مدتطوالن  هایبازگشت 

  . است دالر های پوت   و) JC(  ین هایکال  طرفدار شدت

 
٢ Bias  

EURUSD  و بازگشت ریسک 



 

 

  فصل بیست و چهارم
  

  

  از استفاده : معامالتی بنیادی استراتژی
  بازار زمانی  حرکت  برای  آپشن نوسانات

  

  است   موضوع  فارکس  اسپاتمعامالت    حرکت  بندیزمان  برای  آپشن  نوسانات  از  استفاده

 را   تریمفصل  توضیح  استراتژی  این.  ایمپرداخته   آن  به  مختصر  طور  به  ۷  فصل  در  ما  که

  پوشش ریسک بوده   هایصندوق  و  ایحرفه   گرانمعامله   عالقه  مورد  هاتا مدت   زیرا  طلبدم

  مشخص   زمان  بازه  یک  در   ارز  انتظار   مورد  تغییر   معیار  عنوان  به  توانم  را   نوسان .  است

ً   فاکتور   این.  کرد  تعریف   گذشته  در  قیمت  نوسانات  اساس  بر   انحراف   گرفتن   نظر   در  با  معموال

  تعیین   به  ،آینده  هایقیمت .  شودم   محاسبه  روزانه  قیمت   تغییرات  ساالنه  استاندارد  معیار

  . کنند م  کمک   د،نشوم   استفاده  ١آپشن   الزحمهحق   محاسبه  برای   که  ضمن   ات نوسان

ً   موضوع  این  اگرچه   اساساً، .  کامالً ساده است  آن  کاربرد   اما  رسد،م   نظر  به  پیچیده  کامال

  نوسانات   اساس  برخاص را    زمان   بازه  یک  در  ارز  یک  قیمت  مقدار  و  نرخ  آپشن  نوسانات

  ۱۰۰ از،  EURUSD  روزانه معامالت  دامنه  میانگین  اگر   بنابراین، .  کنندم  گیریاندازه   تاریخ

  به   نیز  مدتکوتاه   نوسانات   بماند،  آن سطح  در  هفته  دو   مدت  به  و  برسد  پیپ  ۶۰  به  پیپ

 توجه   قابل  طور  به  زمان  بازه  همان  در  مدتبلند   نوسانات  با  مقایسه  در  زیاد  احتمال

  . یابدکاهش م 

 
١ Option Premium  
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  معامالت  در  آپشن نوسانات از استفاده نحوه
 فارکس 

  قانون   اولین.  کنید  پیروی  آنها  از  باید  که  دارد  وجود  ساده  قانون  دو  راهنما،  یک  عنوان  به

  بلندمدت   نوسانات  از  کمتر  توجه  قابل  طور  به  آپشن  مدتکوتاه   نوسانات  اگر  که  است  این

  مشخص   قانون  این  در  اوتبریک   جهت  اگرچه  داشت،  اوتبریک  انتظار  باید  باشد،

  نوسانات   از  بیشتر  توجه  قابل  طور  به  مدتکوتاه   آپشن  نوسانات  اگر  سرانجام،.  شودنم

  . داشت را رنج معامالت   یک بازگشت در  انتظار باید باشد،  بلندمدت

 دهد؟ م جواب تکنیک این چرا

.  کاهش  حال  در  یا  است  یا در سطح کف   ضمنآپشن    نوسانات  ،تثبیت  دوره   یک  ط  در

  وجود   کم  حرکت  ،معامالت بدون روند  هایدوره   در  که  شودبرداشت م   قوانین   این  از

  تواند م  این  یابد،م  کاهش  شدت  به  آپشن  نوسانات  توجه ما بیشتر زمان است که.  دارد

شکستنشان  یک    نوسانات   از  بیش  مدتکوتاه  نوسانات  وقت.  باشد  سودآور  دهنده 

  نسبت  بیشتری  نوسان مدتکوتاه  پرایس اکشن که است معن این بدان ،است بلندمدت 

.  گردندم   بر  میانگین  سطح  به  نهایت  ها در دامنه  که  دهدم  نشان  و لذادارد.    بلندمدت  به

  ارائه   نمونه  چند  ادامه  در .  خوردم  چشم   به  بیشتر   تجربی   هایداده   در   به ویژه   روند  این

م  که   است  شده قانون، نشان  این  چگونه    جدید   روندهای  به  کههایی  اوت بریک   دهند 

  نوسانات   از   نمودارها،   آنالیز   از  قبل  که  است   مهم   اما   کند،م  بینپیش   را   اندشده   تبدیل

  بلندمدت   نوسانات   عنوان   به  ماهه  سه   نوسانات  از  و  ،مدتکوتاه  نوسانات   عنوان   به   ماهه   یک

  .  کنیم استفاده

.  است  ماهه  سه  نوسانات   به   نزدیک   کل   طور   به   GBPUSD  ماهه  یک   نوسان   ،۲۴٫۱  شکل  در

  دوره   ط  در  مدتکوتاه  در آن، نوسان  که  دهدم  نشان  را  اینمونه   اول  فلش  حال،  این  با

  یا   اصالح   یک  دهنده   نشان   این .  فراتر رفته است  بلندمدت  نوسانات  از،  GBPUSD  ضعف 

ً   این  و  ه استبود  ارز   جفت  در  رال   GBPUSD  که  سپتامبر   ماه   در   ما  که  بود  چیزی  همان  دقیقا
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