
 

 در باسارهای فارکض های دولت دخالت اسطودآوری 
 

الت زالض اهطیکب  011111زالض اهطیکب سْز کٌیس؟ ذب هی تْاًیس بب ذطیسى  0821زلیمَ  01زّست زاضیس ظطف 
ایي کبض ضا  012721زلیمَ بؼستط زض لیوت  01ّ فطّذتي آى  011701زض لیوت  8112بَ یي ژاپي زض زسبهبط 

 !اًدبم زُیس

 7(107.40*100,000)یي  01101111زالض ّ فطّذتي  011111ذطیسى  -1
 7افعایص هی یببس 012721بَ لیوت  USD/JPYزٍ زلیمَ بؼستط  -2

 7یي زست یببیس 001111یي برطیس تب بَ سْزی هؼبزل  01221111زالض ضا بفطّضیس تب  011111 -3
 7ذْاُس بْز USD 1,286.76$ = 140,000/108.8سْز ضوب بَ زالض  -4

 
ببّض بکٌیس یب ًَ آى ضرع ُوبى  ى ططف هببزلَ بْز کَ زچبض ضطض بَ ایي بعضگی ضس؟ضاستی چَ کسی آ

7 حبل چطا آى ُب ببیس زست بَ چٌیي کبضی بعًٌس؟ ایي ػول زذبلت ًبهیسٍ هی ضْز! ببًک هطکعی ژاپي است

ببضین بَ  اهب پیص اظ آى کَ پی ببطین آى ُب چطا ایي کبض ضا اًدبم هی زٌُس بیبییس یک ًگبٍ اخوبلی زاضتَ
 7التػبز ببظاض اضظ

 
 یک درص کوتاه اقتصادی

ایي اضظش 7 حْل اضظ ّ اضظش ُبی آى ُب ًسبت بَ یکسیگط ضکل گطفتَ است( Forex)توبم ببظاض هببزالت اضظ 

ایي اضظش ُب چیعُبی ظیبزی ضا تؼییي هی 7 ُب ًمص بسیبض ظیبزی زض التػبز هلی ّ خِبًی ایفب هی کٌٌس
 7هی تْاى اضظش غبزضات ّ ّاضزات ضا ًبم بطزکٌٌس کَ بیص اظ ُوَ 

 
 ارسشگذاری و بانک های مزکشی

بطای زضک ایي ًکتَ کَ چطا زذبلت ُب اتفبق هی افتٌس ببیس ًرست بفِوین کَ اضظُب چگًَْ اضظضگصاضی هی 
بًک ب" هثال)یب تْسظ ػطضَ ّ تمبضبی ببظاض ّ یب بَ ّسیلَ زّلت : ایي کبض بَ زّ ضّش اًدبم هی ضْز7 ضًْس

بط ػکس تؼییي ًطخ اضظ تْسظ زّلت ضا ثببت 7 تؼییي ًطخ اضظ تْسظ ببظاض ضا ضٌبّض کطزى اضظ هی گْیٌس(7 هطکعی

تْسظ " ػوْهب)کطزى اضظ هی گْیٌس بسیي هؼٌی کَ اضظ یک کطْض تْسظ اضظُبی ػوسٍ خِبى تؼییي هی ضْز 
ی ضا بب استفبزٍ اظتؼسیالت ًطخ بِطٍ ّ یب ذطیس بٌببطایي بطای ایي کَ ببًک هطکعی ًطخ هببزالت هحل(7 زالض اهطیکب

ّ فطّش اضظ زض ببظاض اضظ ذبضخی ثببت ًگَ زاضز اظ سیبست ُبی پْلی استفبزٍ هی کٌس کَ بَ اى هساذلَ هی 
 7گْیٌس

 

 بی ثباتی و مداخله
، ُط حطکتی بَ یک ططف (ًسبت بَ یکسیگط)اظ آى خبیی کَ اضظُب ُویطَ خفتی هببزلَ هی ضًْس 

سفتَ ببظی، )اگط اضظ یک کطْض بَ ُط زلیلی بی ثببت ضْز 7 بط ضّی زیگطی تبثیط ذْاُس گصاضت" بهستمیو
" هؼوْال7 سبیط اضظُب ًیع اثطات بؼسی آى ضا زضیبفت هی کٌٌس( افعایص کسطی تدبضی، فبخؼَ ُبی هلی ّ غیطٍ

طْض هْثطی زض اضظش گصاضی ُبی  ایي حبزثَ زض بلٌسهست اتفبق هی افتس تب ببظاض یب ببًک ُبی هطکعی بتْاًٌس بَ

 7ذْز ببظًگطی ًوبیٌس
ایي هسبلَ بَ یک هطکل تبسیل ضسٍ است چطا کَ ّلتی یک حبزثَ سطیغ ّ ًبگِبًی ّ یب یک حطکت پبیساض 

اتفبق هی افتس بطای ببًک هطکعی غیط هوکي ّ حتی غیط ػولی است کَ بب استفبزٍ اظ ًطخ بِطٍ بَ آى پبسد 
 7ذبغی ّخْز زاضز کَ هساذلَ ُبی زّلتی هی تْاًس اتفبق بیفتسظهبى ُبی 7 سطیؼی بسُس

ببًک هطکعی ژاپي بطای پبییي تط ًگَ  8112تب  8111بیي سبل ُبی 7 ضا زض ًظط بگیطیس USD/JPYبَ ػٌْاى هثبل 
زاضتي یي ًسبت بَ زالض ببضُب زذبلت کطز چطا کَ اظ افعایص اضظش یي کَ ببػث هی ضْز غبزضات ًسبت بَ 

 82ژاپي بب غطف  8110زض سبل 7 گطاى تط ضْز ّ هبًغ بِبْز التػبزی زض آى ظهبى ضْز هی تطسیسّاضزات 

هیلیبضز ضا بطای پبییي ًگَ  22ضکْضز  8112هیلیبضز زالض بطای خلْگیطی اظ افعایص یي ُعیٌَ کطز ّ زض سبل 
 7زاضتي لیوت یي ضکست

 
 مبادله و مداخله

اگط کبتبلیعّضُبی هٌفی ظیبزی 7 ی هؼبهلَ گطاى فطاُن هی کٌسهساذالت فطغت ُبی بسیبض هٌبسبی ضا بطا

بَ هؼبهلَ گطاى ایي پیبم ضا هی زُس کَ اضظ آى کطْض ( هبًٌس بسُی هلی ّ یب فدبیغ هلی)ّخْز زاضتَ ببضٌس 
بَ طْض هثبل کسطی بْزخَ ببػث هی ضْز زالض ًسبت بَ 7 بَ لحبظ فبًسهٌتبلی ببیس کوتط اضظش گصاضی ضْز

زض چٌیي ضطایطی هؼبهلَ گطاى هی تْاًٌس بط ضّی 7 افعایص یببس" سمْط کٌس ّ اضظش یي ضسیسا "یي ضسیسا
احتوبل هساذلَ زّلت کَ هٌدط بَ حطکبت سطیغ لیوت زض کْتبٍ هست هی ضْز سفتَ ببظی کٌٌس ّ ایي 

بیفتس ّ ذطّج اظ فطغتی ضا زض اذتیبض آًبى لطاض هی زُس تب بب گطفتي یک پْظیطي لبل اظ ایي کَ هساذلَ اتفبق 
بب ایي حبل هِن است زضیببین هببزلَ زض یک 7 آى پْظیطي بؼس اظ ایي کَ آى اتفبق ضّی زاز بَ سْز زست یببٌس



ػالٍّ بط ایي ُب 7 بسیبض پط ضیسک است ّ هرػْظ سفتَ ببظاى است( بَ اهیس هساذلَ)ضًّس پط سطػت 

هؼبهلَ کطزى بب لْضیح بسیبض پط ذطط است چطا کَ هی تْاًس حدن ببالیی اظ سطهبیَ ضا زض هست ظهبى کْتبُی 
 7اظ زست بسُس

 
 مداخله

 :حبل بیبییس ًگبُی بیٌساظین تبثیط یک هساذلَ بط ضّی چبضت

 

 
 

تْخَ کٌیس کَ تؼساز 7 ببًک هطکعی ژاپي ببضُب هساذلَ کطزٍ است 8112تب  8111هی بیٌین کَ بیي سبل ُبی 
ط یب بیطتط ببضس چطا کَ ایي هساذالت هی تْاًس اظ آى چَ کَ زض ایي خب ًوبیص زازٍ ضسٍ است هی تْاًس کوت

ُویطَ آسبى است کَ ّلتی ایي هساذالت اتفبق افتبزًس آى ُب 7 هساذالت ُویطَ هالء ػبم لطاض ًوی گیطز

بب ایي حبل حطکبت لیوت ظیبزی زض کْتبٍ هست اتفبق هی افتٌس ُوبًٌس ُوبى هْضزی کَ زض 7 ضا ًطبى بسُین
 7ابتسای ایي همبلَ شکط آى ضفت

 
 معامله

اهب ایي بسیي هؼٌی ًیست کَ 7 سى ایي کَ هساذلَ کی اتفبق هی افتس بیطتط یک ٌُط است تب یک ػلنفِوی

زض ایي خب بَ بطذی اظ اغْل ابتسایی اضبضٍ ضسٍ 7 ضبذع ُبی ّاضحی ّخْز ًساضز کَ بَ ضوب کوک کٌس
 :است

7 فتبزٍ اًسهساذالت اغلب حْل ّ حْش ُوبى ًمطَ ای اتفبق هی افتٌس کَ هساذالت لبلی اتفبق ا -0
ضّی چبضت ًگبٍ کٌیس کَ هساذلَ ببػث ضس تب اضظش زالض 7 بْز 00.711ایي سطح  USD/JPYزض هْضز 

اهب بَ یبززاضتَ ببضیس کَ ایي هْضْع ُوْاضٍ زضست ًرْاُس 7 زض ُوبى ظهبى ببالی ایي لیوت بطّز

ػٌْاى هثبل بَ زلیل پط بَ )زض غْضتی کَ ببًک هطکعی الظم ًساًس هساذالت اتفبق ًرْاٌُس افتبز 7 بْز
سمْط ذْاُس کطز ّاضح  00.711ُن چٌیي خبیی ضا کَ فکط هی کٌین لیوت بَ ظیط (7 ُعیٌَ بْزى

 7 است
 Kiichiّظیط اهْض هبلی اسبك ژاپي 7 زض بطذی هْاضز ػالئن ضفبُی لبل اظ ّلْع ضذساز ُب ّخْز زاضز -8

Miyazawa بَ طْض 7 یس بَ هساذلَ ًوی کطزهؼطّف بْز بَ ایي کَ ُیچ گبٍ زض هْالغ هتؼسز تِس
بؼضی اّلبت 7 هطببَ اتحبزیَ اضّپب ػالئوی فطستبزٍ اًس کَ زض آیٌسٍ هوکي است هساذلَ کٌٌس

بَ ُط حبل بَ یبز زاضتَ ببضیس کَ ُط چَ بیطتط 7 ُویي لغبت کبفی است کَ ببظاض ضا حطکت زُس

تط احتوبل زاضز کَ ایي غحبت هؼبهلَ گطاى ایي حطف ُب ضا بطًٌْس ّ ّاکٌطی هطبُسٍ ًکٌٌس بیط
 7ُب اثط ذْز ضا اظ زست بسُس

تحلیل گطاى ببًک ُبی 7 تحلیل گطاى هی تْاًٌس ترویي ُبید ذْبی اظ هیعاى هساذالت اضائَ بسٌُس -2
ػوْهی ّ ضطکت ُبی سطهبیَ گصاضی بطای پیص بیٌی ظهبى ّلغ چٌیي هساذالتی ببظاض فبضکس ضا 

 7بَ زلت هْضز هطبُسٍ لطاض هی زٌُس

زض ایي 7 زاًستي ایي هْاضز بَ ضوب کوک هی کٌس تب تؼییي کٌیس کی احتوبل زاضز یک هساذلَ اتفبق بیفتس
 :خب بطذی هْاضزی کَ ٌُگبم هؼبهلَ کطزى زض ظهبى یک هساذلَ ببیس هس ًظط لطاض زُیس ضا اضبضٍ کطزٍ این



اًین ببٌین کَ بیطتط هی ت7ْ لیوت هْضز اًتظبض ضا بَ کوک حطکبت لیوت زض هساذالت لبلی بسٌدیس -0

 7ّ یب لبل اظ آغبظ زّضٍ کبُطی بْزٍ است 08.711ببالی  USD/JPYهساذالت ػوسٍ زض خفت 
لطاض زُیس تب سْزُب ضا لفل کطزٍ ّ ضطضُب ضا هحسّز  Take-profitّ یک  Stop-lossُویطَ یک  -8

ی ُن بطای زض یک سطح هؼمْل لطاض زازٍ ایس اهب فضبی کبف Stop-lossهطوئي ضْیس کَ 7 ًوبیس
ببیس زض سطحی لطاض زازٍ ضًْس کَ زض  Take-profitًمبط 7 کبُص پیص اظ ّلْع هساذالت لطاض زُیس

 7هساذالت لبلی بَ آى ًمطَ ضسیسٍ ببضین

اگطچَ ایي کبض سْز ببلمٍْ ضوب ضا کبُص هی 7 تب آى خب کَ هوکي است حبضیَ ضا کبُص زُیس -2
ُن کبُص ذْاُس زاز ّ اظ آى خبیی کَ ضوب زض ضًّس ضا  Margin Callزُس اهب ضیسک بَ زست آّضزى 

زض غْضتی کَ هساذلَ زض ظهبى هس ًظط ضوب اتفبق ًیفتس یک  Margin Callبلٌسهست هؼبهلَ هی کٌیس 
 7ضیسک بعضگ ذْاُس بْز

 
 نتیجه گیزی

7 بق هی افتسهساذالت زض ًتیدَ زذبلت ُبی ببًک هطکعی بَ هٌظْض تثبیت ًطخ اضظ بب استفبزٍ اظ هٌببغ ببًک اتف

ّلتی 7 اگط چَ ایي هساذالت بی ًِبیت هفیسًس اهب هببزالت آى ُب ضا بیطتط سفتَ ببظُب اًدبم هی زٌُس
احتوبل بطّظ یک هساذلَ بَ ّخْز هی آیس ضّش ُب هرتلفی بطای سٌدص آى ّخْز زاضز اهب بِتط است اگط 

-Stop)ُین ّ زض ػیي حبل هسیطیت سطهبیَ هی ذْاُین اظ لْضیح استفبزٍ کٌین لْضیح پبییي ضا هس ًظط لطاض ز
loss/Take-profit )بب ُوَ ایي هسبئل ایي ُب فطغت ُبی خصابی ضا بطای ُط هؼبهلَ گط 7 ضا ضػبیت کٌین

 7فبضکس فطاُن هی کٌس تب بتْاًٌس بَ سْز زست یببٌس

 


