
فارکسدماتی آموزش مق  

 فارکس به چه معناست ؟

،کس در لغت از عبارت فار  

Foreign exchange 

 به نسبت خارجی ارزهای انواع ستد و داد به بازار این در توانیدمی شما حقیقت درکه به معنای تبادل ارزهای خارجی است تشکیل شده است . 

 گذاریسرمایه یا مسافران خرید و سفر هایهزینه ها،دولت و هاشرکت خدمات کاال، خریدوفروش برای است ممکن تبادل این. بپردازید یکدیگر

.گیرد قرار استفاده مورد کشورها در هابنگاه و اشخاص  

گرفت؟ نظر در شغل یک عنوانبه توانمی را فارکس آیا  

 بازارهای انواع به توجه با. شودمی افزوده شوندمی کشیده مالی بازارهای سمتبه که کسانی تعداد به روز هر کشور، اقتصادی شرایط با امروزه

 ما. است شده پرداخته و توجه مورد کمتر ایران در فارکس بازار شاید دیجیتال، ارزهای و طال و سکه بازار و بورس بازار مثل دنیا در موجود مالی

. بپردازیم آن در معامالت چگونگی به و کنیم آشنا بیشتر فارکس بازار با را شما مقاله این در داریم سعی  

است؟ چگونه فارکس در معامالت نحوه  

 را دیگری ارز لحظه همان در کنید،می خریداری را ارزی فارکس بازار در شما وقتی یعنی. است ارز جفت صورتبه همیشه فارکس در معامالت

. است گردش حال در شما سرمایه و هستید آربیتراژ حال در همواره اصطالح به شما که گرفت درنظر توانمی نوعی به پس. ایدفروخته  

 بطور مثال :

خصی جفت ارز یورو به دالر وقتی ش  

(EURUSD) 

.کند خریداری یورو ۱ بتواند تا کرده هزینه دالر ۱.۰۸۳۰ که است معنی این به کند،می خریداری ۱.۰۸۳۰ قیمت در را  

 از گذارانسرمایه این. شوندمی نامیده نیز فارکس بازار بازیگران اصطالح به که کرده فعالیت گذارانسرمایه مختلف هایگروه فارکس بازار در

. دهندمی تشکیل را دنیا کشورهای مرکزی هایبانک حتی و کالن گذارانسرمایه تا خورد گذارانسرمایه از مختلف کشورهای مختلف قشرهای

.هستند بازار این از سود کسب دنبالبه همگی نهایت در که پردازندمی معامله به بازار این در مختلفی کامالً هایانگیزه با گذارانسرمایه این  

 این در فعاالن از هرکدام حقیقت در و نیست بازیسفته هدف با تنها فارکس بازار در ارز تبادل که است معنی بدان اهداف، این همه مجموع

. هستند تاثیرگذار مقدار همان به و کنندمی ایفا را خود نقش نوعی به مارکت،  

شود؟می تعیین چگونه فارکس بازار در نرخ  

.نامندمی ارزجفت یک را کدام هر اصطالح به که شوندمی معامله یکدیگر به نسبت خارجی ارزهای شد، گفته که طورهمان فارکس بازار در  

، اختصاری عالمت با که آمریکا دالر به نسبت انگستان پوندبه عنوان مثال   

)GBPUSD) 
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 حرکات تحلیل برای ترتیب همین به. دارد کشورها آن سیاسی و اقتصادی وضعیت با مستقیمی رابطه ارزهاجفت این نرخ. شودمی داده نمایش

. شودمی استفاده تکنیکال و بنیادی هایتحلیل از دیگر، مالی بازارهای تمام مانند فارکس بازار در مختلف، ارزهای جفت قیمتی  

 مهم اخبار و اتفاقات همچنین و سیاسی و اقتصادی وضعیت از شفافی کامال درک بتوانیم باید ابتدا یکدیگر به نسبت ارزجفت یک تحلیل برای

. است ایپیچیده و تخصصی کامال کار هم بعضا که باشیم داشته را کشورها آن جریان در  

موثرند؟ فارکس بازار در هانرخ تعیین در عواملی چه  

 

 کشور، تولیدات رشد و بانکی بهره نرخ تعیین و کشور بانکی و پولی هایبیاینه به توانمی نرخ تعیین بر اقتصادی موثر عوامل از مثال عنوانبه

 حتی و سیاسی مهم رویدادهای و هاتحریم و جنگ و کشورها سیاسی تنشهای به نیز سیاسی موارد از همچنین... و شتغالا تولید و بیکاری نرخ

. کرد اشاره جمهورها رئیس شخصی نظرات و هاتوییت . 

 

 بنیادی تحلیل بتوانید تا کنید تحلیل خوبیبه و شناسایی را هانرخ تعیین در تاثیرگذار و مهم عوامل همه تا باشید قادر باید شما دیگر عبارتی به

 در با تنها گذارانسرمایه بعضا نیز تکنیکال هایتحلیل خصوص در. باشید داشته را ارزجفت آن حول اتفاق حال در اخبار و اتفاقات از صحیحی

.پردازندمی فارکس در معامله به اتفاق، حال در سیاسیِ اتفاقات و اخبار گرفتن نظر در بدون مختلف، الگوهای شناسایی و نمودارها گرفتن نظر  

است؟ چقدر فارکس بازار در معامالت حجم  

 رسیده دالر میلیارد ۶٫۶ حدود به ۲۰۱۹ سال در فارکس روزانه معامالت کل ارزش یکبار سال سه هر ها،بانک شده منتشر گزاش اساس بر

 این دهندهنشان عدد این. است داشته افزایش دالر میلیارد ۴٫۱ روزانه معامالت حجم ،۲۰۱۶ سال در خود قبلی گزارش مقابل در که است

.داشت نخواهید فارکس معامالت حجم مورد در نگرانی به نیاز عنوانهیچ به شما که است  

 حجم هرچه دیگر عبارت به. یابدمی کاهش شدتبه ها،نرخ و معامالت در دستکاری احتمال باشد باالتر بازار در معامالت حجم هرچه طرفی از

. بود خواهد بیشتر نیز، سرمایه امنیت باشد باالتر معامالت  

. کنید مشاهده مختلف هایسال در را فارکس معامالت روزانه حجم میانگین توانیدمی زیر جدول در  

 را سال در فارکس معامالت حجم %۴۱ حدودا که و دالر به ین اشاره کرد . دالر به یورو به توانمی فارکس بازار ارزهای جفت ترینپُرمعامله ز

. کند فارکس در گرفته صورت معامالت حجم درباره تفکر به وادار را ما تواندمی کننده متحیر درصد این. دهندمی تشکیل  

 پوند و ین و یورو. گیردمی دربر نیز را معامالت کل حجم %۴۵ حدود مقدار این که دارند، تالقی دالر به فارکس معامالت %۸۵ آمارها اساس بر

 روی بر را خود معامالت بیشترین فارکس گرانمعامله که دریابیم توانیممی ترتیب این به. دارند قرار چهارم و سوم و دوم رتبه در ترتیب به نیز

. کنندمی متمرکز ارزها این  
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کنند؟می معامله فارکس بازار در کسانی چه  

 تقریبا که داده نشان آمار. ندارد وجود محدودیتی نوع هیچ لحاظ این از و کنند فعالیت بازار این در توانندمی مختلف کشورهای اقشار همه

.عالقمندند فارکس بازار به باال نقدینگی حجم خاطر به المللیبین حوزه در فعال گرانمعامله از بسیاری  

 شنبه روزهای در فارکس معامالت)هفته از روز ۵ در و روز شبانه ساعت ۲۴ در توانندمی گرانمعامله که است مهم جهت این از نقدینگی حجم

 دنیای در روز هایتنش و اتفاقات و ارزها جفت تعدد بخاطر همچنین. شوند خارج آنها از یا و باز را خود معامالت ،.(است تعطیل دوشنبه تا

.داشت خواهد وجود شما برای بازار در مناسبی معامله مورد همواره امروز،  

لِوِرِیج یا و اهرم اعتبار  

(LEVERAGE) 

کند؟می عمل چگونه و معناست چه به فارکس در  

چیست؟ اهرم همان یا و لوریج معنی که بدانیم ابتدا در کنیم، درک بهتر را موضوع این اینکه برای  

 توانیدمی سهام خرید برای که مبلغی حداکثر. بپردازید آمریکا سهام بازار در معامله به خواهیدمی دالر، ۱۰۰۰ سرمایه موجودی با کنید فرض

.است پذیرامکان موضوع این لوریج همان یا اهرم با اما. شود بیشتر شما موجودی مقدار از تواندنمی کنید خرج  

 به تانسرمایه برابر چند تا توانیدمی آن با شما که داد خواهند اعتبار دلخواهتان میزان به شما به( بروکرها)فارکس بازار کارگزاران ترتیب،این به

 معامله ۱:۱۰۰۰ اهرم با وقتی مثال برای. باشد داشته ادامه نیز برابر هزار چند تا و شروع برابر ۳ از تواندمی اعتبار میزان این. بپردازید معامله

.کنید معامله نیز خودتان موجودی برابر ۱۰۰۰ تا بود خواهید قادر شما کنید،می  
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 میزان همان به نیز شما ضرر یا و سود میزان لذا. اریدد نیاز حساب موجودی دالر ۱ به فقط دالری ۱۰۰۰ معامله یک برای شما دیگر، عبارت به

.گذاشت خواهد تاثیر شما( حسابمانده) موجودی در  

.باشد نیز خطرناک تواندمی است، جذاب ابتدا در که اندازه همان به( لوریج یا و) اهرم از استفاده: توجه  

دهد؟می افزایش را ما کار ریسک چگونه لوریج داشتن  

 

 و ضرب شما حسابمانده در میزان همان به شما ضرر و سود میزان دادیم توضیح که طورهمان کنید،می باز را معامله یک لوریج با شما وقتی

رسدمی نظربه خوبی مسئله باشید سود در شما کهزمانی نکته این. شد خواهد لحاظ شما باالنس در ایلحظه صورتبه نیز آن تاثیر . 

 

 معامله کهزمانی تا پس. بروید سود در معامله شدن باز زمانِ ابتدای از همواره خود، معامالت در توانیدنمی وقتهیچ شما که استاین واقعیت اما

 حسابمانده از تواندنمی عنوانهیچ به شما ضرر میزان کهآنجایی از لذا. شد خواهد کسر شما حسابمانده از ضرر مقدار این است، ضرر در شما

 حساب اصالح به که کندمی ضبط معامله ضرر تسویه عنوانبه را شما موجودی کل( کارگزار)بروکر افتد،می اتفاق این کهزمانی برود، فراتر

شودمی مارجینکال گرمعامله . 

 

 از همچنین و باشند داشته معامالتی ابزار این روی بر کافی تسلط بایستمی کنندمی استفاده لوریج از که گرانیمعامله منظور، همین به

.باشند برخوردار خود ضرر و سود میزان کنترل برای نیز قوی سرمایه مدیریت  

 اما. است شده محدود ۱:۵۰ سقف تا آن مقدار و شده ممنوع باال اهرم ارائه رگوالتوری همچنین و اروپا هایرگوالتوری جدید قوانین در مروزه

 مالیات از معاف هاشرکت آنها در که کشورهایی)آفشور کشورهای شعب از استفاده دلیل به دهند،می خدمات کشورمان به که بروکرهایی در

.هستند معین هایسقف تا حداکثری اهرم ارائه به قادر هنوز.( نیستند نیز آمریکا بانکی و پولی قوانین تابع و هستند  

معامالت وسیلهبه چگونه  

CFD 

کنیم؟می سود فارکس در  

معامالت در که مهمی نکته  

CFD 

 به. نیست معامله در فیزیکی مالکیت به نیازی دیگر و شودمی معامله کاال ارزش فقط معامالت نوع این در که استاین کرد، اشاره آن به توانمی

.کاال خود نه هستید کاال ارزش مالک شما دیگر عبارت  

:کنیممی بیان دیگری مثال شوید آشنا( مالکیت بدون)معامالت این در سودگیری نحوه با اینکه برای  

 معامالت صورتبه معامله این. کنیدمی خریداری تومان ۰۰۰٬۱۴ دالر هر قیمت با را دالری ۱۰۰ اسکناس یک صرافی از شما کنید فرض

 ۱۰۰۰ به آن قیمت اگر حتی. بریدمی خانه به و دریافت را خود دالر هزینه، پرداخت قبال در شما و شودمی انجام دادیم توضیح قبال که سنتی

.هستید دالر مالک شما هم باز یابد، کاهش هم تومان  
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 کهآنجایی از. کنیدمی قرض تومان ۰۰۰٬۱۴ دالر هر قیمت در را دالر آن ارزش حقیقت در شما. نیست طورایندر سی اف دی ، معامالت در اما

کنیدمی تسویه نیز را خود قرض و فروشیدمی را دالرها رسید، تومان ۰۰۰٬۱۵ به آن قیمت کهزمانی دهید، پس را خود قرض روزی باید . 

 

 خواهد شما سود میزان، این که است کرده ایجاد شما برای ایافزوده ارزش یک تسویه، زمان قیمت و قرض زمان قیمت اختالف اینجا در حال

.ندارید هم قرضی دیگر حالیکه در بود،  

 معامله را هاارزش فقط و نیستید چیزی مالک کهاین دلیلبه شما که است این دارد، وجودسی اف دی ، معامالت در که نکاتی از دیگریکی

.کنید کسب سود نیز آن قیمت کاهش از و بفروشید را ندارید که چیزی حتی توانیدمی پس کنید،می  

برد؟ سود قیمت کاهش از توانمی فارکس در چطور  

 برای هم را موضوع این ساده مثالی با اما. بیاید نظربه پیچیده کمی شاید آن توضیح و نیست درک قابل مردم از خیلی برای که است سوالی این

:کنیممی روشن شما  

 کاهش بزودی آن قیمت که کنیدمی فکر حال. بودید کرده خریداری تومان میلیون ۶۰ قیمت به قبل از که دارید پرایدی خودروی کنید فرض

 دوباره رسید تومان میلیون ۵۰ به و یافت کاهش آن قیمت کهزمانی و بفروشید بازار در را خود پراید توانیدمی شما لحظه این در. یافت خواهد

.کنید خریداری را پراید همان  

افتاده؟ اتفاقی چه اینجا در اما  

 را بدهی این اینکه برای باید شما و شده کم پراید یک شما اموال از حقیقت در فروختید تومان میلیون ۶۰ قیمت به را خود پراید شما کهزمانی

.کنید خریداری پراید یک دوباره کنید تسویه  

 میلیون ۱۰ افزوده ارزش یک کار این با. ایدکرده خریداری ترارزان تومان میلیون ۱۰ قیمت با را خود پراید شما که اینجاست در تفاوت ما

 سود قیمت کاهش از شما که گفت توانمی ترتیب این به. ایدنموده تسویه هم را خود قرض کهحالی در ایدکرده ایجاد خود برای تومانی

اید.برده  

 بابت عوض در اما. کنید پرداخت آن برای نباید هم مالیاتی پس ندارید، مالکیتیسی اف دی ، معامالت در کهاین دلیل به باشید، داشته یاد به

.نمایید پرداخت المللیبین بانکی قوانین طبق نیز را قرض آن بهره باید تسویه زمان تا ایدگرفته که قرضی  

معامالت معایب و مزایا  CFD 

 مزایا

لوریج یا اهرم از ستفادها  

(خرید هم و فروش هم) دوطرفه بازار  

معامالت در سررسید نداشتن  

مالکیت نداشتن علتبه مالیات نداشتن  
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 معایب

(لوریج)اهرم داشتن بخاطر بیشتر ریسک  

معامالت در فیزیکی مالکیت نداشتن  

(ها حساب همه برای نه)معامالت بودن باز زمان در بانکی بهره پرداخت  

 

SPREAD 

است؟ معنی چه به فارکس بازار دراسپرد   

 ذهن در که آنچه برخالف که شویممی متوجه دهیم، انجام ایمعامله خواهیممی کهزمانی اما. شدیم آشنا فارکس بازار کارکرد نحوه با تااینجا

.دارند اختالف مقداری هم با که هستند فروش قیمت و خرید قیمت همان عدد دو این. شوندمی داده نمایش نرخ دو با ارزهاجفت تمام داشتیم  

 ارزهای جفت برای یعنی. هستند شناور اسپردها که باشید داشته توجه. نامندمی اسپرد را دارد وجود فروش و خرید قیمت بین که اختالف این

دارند. تفاوت باهم مختلف  

 متفاوت باهم اسپردها مقدار است ممکن دارد وجود که معامالتی هایحساب انواع به بسته فارکس، کارگزار همان یا بروکر هر در اینکه ضمن

.شوندمی بیشتر نیز اسپردها این مقدار هستند، کمتر فارکس در معامالت حجم که هاشب زمان در همچنین. باشند  

 

LOT 

معامالت حجم گیری اندازه واحدالت ،   

 را فارکس ارز مبادالت بازار در معامله یک قرارداد حجم اندازه. است معامالت حجم با دقیق آشنایی فارکس بازار در پایه مفاهیم موارد از یکی

الت مانند هایی واژه با قراردادها اندازه. گیرند می نظر در الت یک استاندارد طور به  Amount یا Lot هر قراردادها بیشتر در. شود می بیان 

، کنید خرید دالر مقابل در را یورو الت، ۱ حجم با ای معامله در شما اگر مثال. است پایه ارز واحد ۱۰۰۰۰۰ با برابر الت  

EURUSD  

 مانند مقداری با توانید می شما شوید معامله وارد حجم این با همیشه نیست نیاز البته. اید کرده خرید دالر مقابل در یورو ۱۰۰۰۰۰ واقع در

. دارد شما اولیه سرمایه و اهرمی ضریب به بستگی مقدار این. شوید معامله وارد الت ۰.۰۱  

 

با آشنایی  ISO ارز مبادالت بازار در( نمادها) کدها  

USD – آمریکا متحده ایاالت دالر  (U.S Dollar) 

EUR – ،اروپا اتحادیه رسمی ارز یورو  

GBP – گلیسان پوند  (Great Britain pound) 
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JPY – ژاپن ین  (Japanese yen) 

CHF – سوئیس فرانک  (Swiss Franc) 

AUD – استرالیا دالر  (Australian dollar) 

CAD – کانادا دالر  (Canadian dollar) 

NZD – نیوزیلند دالر  (New Zealand dollar) 

XAU – طال اونس یک  (Gold Ounce) 

XAG – نقره اونس یک  (Silver Ounce) 

معامالتی دستورات انواع  

 

 بودن مشخص با ارز بازار در معامالت. باشد می فارکس بازار در پایه مفاهیم مهمترین از ها آن اجرای نحوه و دستورات انواع یادگیری و آشنایی

: شوند می انجام عامل ۴  

ارز جفت نوع  

معامله حجم  

فروش یا خرید دستور تعیین  

ورود قیمت  

:شوند می انجام صورت ۲ به فارکس در معامالت  

MARKER ORDER 

PENDING ORDER 

با آشنایی  Market Orders  :  

 سفارش این. کند می ثبت بازار موجود های نرخ اساس بر ای لحظه و دستی صورت به گر معامله که که است فروشی یا خرید دستور و سفارش

 پرکاردبردترین از یکی فارکس بازار در پایه مفاهیم در مورد این. شود می فروخته یا خریده نظر مورد ارز جفت و شود می انجام لحظه در

. باشد می دستورات  

با آشنایی  Pending Order 

 می فارکس بازار مفاهیم در معلق دستورات را شود می انجام آینده در قیمت تغییرات اساس بر که است فروشی یا خرید دستور و سفارش

 به قیمت اگر که کند ارسال کارگزار به دستور یک تواند می گر معامله باشد، ۱.۴۵۵۰ برابریورودالر  ارز جفت قیمت اگر مثال عنوان به. گویند

. دهد انجام وی برای فروشی یا خرید رسید، ۱.۴۶۰۰  

 :Pending Order انواع
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BUY LIMIT 

 می استفاده زمانی دستور این. شود می گذاشته بازار جاری قیمت از تر پایین قیمتی در خرید سفارش که است دستوری لیمیت بای دستور

کند می بینی پیش بازار فعلی قیمت از تر پایین را صعودی روند آغاز گر معامله که شود . 

SELL LIMIT 

 شود می استفاده زمانی دستور این. شود می گذاشته بازار جاری قیمت از باالتر قیمتی در فروش سفارش که است دستوری لیمیت دستورسل

.میکند بینی پیش بازار فعلی قیمت از باالتر را نزولی روند آغاز گر معامله که  

BUY STOP 

 که شود می استفاده زمانی دستور این. دهد می قرار بازار جاری قیمت از باالتر قیمتی در را خرید سفارش که است دستوری استاپ بای دستور

کند می بینی پیش بازار، فعلی قیمت از باالتر را صعودی روند آغاز گر معامله . 

SELL STOP 

 می استفاده زمانی دستور این. دهد می قرار بازار جاری قیمت از تر پایین قیمتی در را فروش سفارش که است دستوری استاپ سل دستور

.کند می بینی پیش بازار، فعلی قیمت از تر پایین را نزولی روند آغاز گر معامله که شود  

:معامالتی دستورات سایر با آشنایی  

STOP LOSS 

 ضرر مقداری یک از بیشتر باشد اشتباه شما تحلیل که صورتی در) شود بسته ضرر میزان چه با معامله کند می مشخص که است دستوری

.نکنید  

TAKE PROFIT 

اید کرده تحلیل که را بازار ریزش یا رشد نهایی حد) شود بسته سود میزان چه با معامله کند می مشخص که است دستوری  
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مالی بازارهای تحلیل و بررسی های روش  

. شود می استفاده بازار بینی پیش و تحلیل برای پایه روش سه از کلی بطور  

 تکنیکال گران معامله. است آینده های حرکت تحلیل و بینی پیش برای قیمت حرکتی های روند مطالعه و ها نمودار بررسی تکنیکال تحلیل

: تکنیکال تحلیل پردازی نظریه سبک انواع. است شده لحاظ قیمت در موثر اتفاق هر دارند اعتقاد  

باشد می هدفمند ها قیمت تغییر  

کنند می حرکت ها روند اساس بر ها قیمت  

شود می تکرار تاریخ قیمت، مورد در  

 تفسیر با داخلی اقتصاد وضعیت و الملل بین اقتصاد های واقعیت سیاسی، متغیرهای اساس بر که هستند گرانی معامله فاندامنتال تحلیل

. باشند می قیمت حرکت دالیل و ها انگیزه دنبال به بنیادی  

 رد قیمت آینده بینی پیش و تحلیل به فاندامنتال و تکنیکال عوامل تحلیل تجزیه و ترکیب با که گرانی معامله  فاندامنتال و تکنیکال تحلیل

. پردازند می بازار  

. داد خواهیم آموزش را موارد این مفصل طور به بعدی مطالب در و است فارکس بازار در پایه مفاهیم مهمترین از شده مطرح موارد  
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کنیم؟ شروع کجا از باید فارکس بازار در معامله برای  

 

 کارگزار عنوانبه را بروکر یک بتوانیم باید بازار، در کار شروع برای ابتدا در پس. شوندمی انجام( کارگزار) بروکرها طریق از فارکس در معامالت

کنیم انتخاب خود . 

 

 داشته شما زیان و سود و عملکرد میزان در زیادی بسیار تاثیر تواندمی واقع در اما. برسد نظربه ایساده چیز اول مرحله در شاید بروکر انتخاب

 را تریهوشمندانه انتخاب بتوانیم تا آوریم بدست بروکرها آن سابقه و رسانیخدمات نحوه از کافی اطالعات بروکر انتخاب از قبل باید پس. باشد

.باشیم داشته  

است . عمدی هایدستکاری برابر در هامارکت ترینامن از یکی معامالت، حجم و گستردگی دلیلبه فارکس بازار گفتیم طورکههمان  

 نهادهای طریق از منظور این برای. دهندمی انجام را خود معامالت جهانی، مارکت به شدن وصل با بروکرها از بسیاری که است آن امر این دلیل

.گویندمی رگوله آنها به اصطالح به که شوندمی بازرسی خارجی معتبر مالی نظارت  

 این در معامالت نرخ واقع در. نیستند متصل جهانی مارکت به هستند، هم کمتری اعتبار دارای معموال که بروکرها از برخی میان، این در

مارکت میکر نیز می گویند . آنها به که است داخلی اصطالح به بروکرها  

بگیریم نظر در خوب بروکر انتخاب در را زیر نکات است بهتر بنابراین : 

 

 هاایرانی به بتوانند تا باشند شده ثبت آفشور کشورهای در حتما ها،تحریم به توجه با.باشند متصل جهانی مارکت به آنها معامالت و باشند رگوله

 زبان به پشتیبانی دارای.هستند نیز بیشتری اعتبار دارای باشند داشته مختلف کشورهای در بیشتری شعبه تعداد هرچه.دهند ارایه خدمات

 ای،سرمایه مدیریت و استراتژی نوع هر با که باشند مختلف معامالتی هایحساب انواع دارای.نمایند آسانتر ما برای را کار تا باشند نیز فارسی

. نمایید مقایسه بروکرها سایر با را آن ارزهای جفت اسپرد میزان قبل از حتما.نمود ایجاد را نیاز مورد جدید حساب آن در بتوان  

بندیجمع  

 را فارکس توانمی که دهدمی نشان آسیا در تریدر میلیون ۳ از بیش وجود و روز در دالر میلیارد ۶.۶ معامالت حجم میانگین به توجه با

دارد نیز را خوبی بسیار تجارتی پتانسیل که گرفت، درنظر شغل یک عنوانبه . 

 مارکت، آن در کافی تخصص و اطالعات داشتن بدون خارجی و داخلی مالی بازارهای از یک هر در معامله که بگیرید نظر در را نکته این

 آموزش بابت کمتر هزینه پرداخت گاهی باشید، داشته یاد به پس. شود گرمعامله شکست نهایت در و سنگین ضررهای به منجر تواندمی

!باشد شخصی تجربه کسب عنوانبه مارکت در ترسنگین هایهزینه پرداخت از بهتر خیلی تواندمی  

 یورو به دالر از مثال خود، هایپول تبدیل برای مرکزی بانک البته نیست قانونی و بوده ممنوع قدیم از ایران در فارکس بازار هاینماینده حضور

است کرده استفاده بازار همین از . 
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 برگزیدند، را فارکس شغل دالری، درآمد منبع عنوانبه که هستند زیادی افراد کشورمان در همواره که بگیریم نظر در باید نیز را حقیقت این اما

 که مهمی نکات کردیم، سعی ما. شوندمی افزوده نیز افراد این تعداد به روز هر سرمایه بازارهای انواع به مردم عالقه میزان افزایش به توجه با که

. دهید افزایش زمینه این در را خود آگاهی بتوانید تا دهیم قرار شما اختیار در آموزشی مقاله عنوان به را دارند وجود بازار این در  

چیست؟ متاتریدر معامالتی افزار نرم  

 را معامالتی افزار نرم یک آنان، فروش و خرید عملیات انجام برای و بازار به خود مشتریان دسترسی منظور به( بروکرها) کارگزاران تمامی

 افزارهای نرم این پرکاربردترین و معروفترین از یکی شوند، می تولید و طراحی متفاوتی شرکتهای توسط ها افزار نرم این کنند، می استفاده

متاتریدر متعلق به شرکت  افزار نرم. است ”متاتریدر“ معامالتی  

Meta quotes 

اند برگزیده خود معامالتی افزار نرم عنوان به را آن مختلفی بروکرهای و بوده . 

 که است امروزه تجاری( وهایسک)پلترفرمهای معروفترین از یکی پنجم و چهارم های نسخه یعنی آن های نسخه آخرین و  تریدر متا برنامه

 می تأکید پالتفرم این با کار راحتی و سادگی بر گر معامله هزار ها ده. رود می کار بهسی اف دی  و فارکس بازارهای در معامالت انجام برای

. کنند  

  نویسی برنامه زباندر متاتریدر 

Meta quotes language 4  

 توانند می استراتژی آزمایشگر از استفاده با و کنند ایجاد را خود های اکسپرت و اندیکاتورها توانند می گران معامله آن کمک با. باشد می

.کنند آزمایش تاریخی های داده اساس بر را خود استراتژی  

 و ترسیمی و خطی ابزار از استفاده امکان گران معامله. است تجارت برای الزم خصوصیات و امکانات تمام دارایمتاتریدر  تجاری سکوی

 با متعددی نمودارهای با توانید می شما ۴متاتریدر  در. دارند ها قیمت واقعی نوسانات و نمودارها مشاهده و اخبار دریافت و اندیکاتورها

خطی ای، میله شمعی، نمودارهای مثال) کنید کار گوناگون اندیکاتورهای و تنظیمات ). 

 به مربوط های افزار نرم سپس کنید، انتخاب را نظر مورد بروکر ابتدا افزار نرم دانلود جهت. نمایید دانلود آنرا ابتدا باید تریدر متا از استفاده برای

. نمایید دانلود توانید می را آن  
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