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باالیییلپتانسهمچنیناستمشاغلسودترینپرازحالعیندروترینسختازفارکسدرگریمعامله
راندیگرویاهایازبیشتاداشتخواهدراتواناییاینموفقگرمعاملهیک.دارداشتغالیخودبرای
داشتهدرامدشغلاینازدالرمیلیارد1ازبیشکهافرادیمورددرهاروزنامهدرما.باشدداشتهدرامد

میلیون1ازبیشمداومومنظمطوربهکهگرمعاملههزارانوصدهامورددرهمچنین.ایمخواندهاند
نمیهاروزنامهدرراخودروشوراههرگزآنهاامامیخوانیم،میکنندسودکسببازارایندردالر
نیازوندمیکنمعاملهخوشحالیباواندنشستهخودخانهدرفردمیلیونهامیلیوناینبرعالوه.گویند
.میکنندتامینطریقاینازراخودزندگیهای

.تاسجهاننقطههرازدرامدکسببرایپذیریانعطافتجارتکلمهواقعیمعنایبهفارکسمعامالت
.تیمبوکتودرحتیواروپامیانه،خاورآمریکا،دور،شرقسراسرتوکیو،نیویورک،لندن،از
هروزمانهردرمیخواهیدکههرگونهتابدهدشمابهراآزادیاینمیتواندگریمعاملهکهحالیدر

درصد90واقعدر.کندکسبدرامدراهاینازتواندنمیکسهرکههستندحقایقیولیکنیدعملمکان
.ودبخواهدشماسرمایهضرربهقویاشانسحسببرعملکردمیکنند،ضررشغلایندرگرانمعامله

برایزنیریسکمدیریتآموزشهایهمچنینهستندآساننسبتاگریمعاملهقوائدوهاتئورییادگیری
سودکسبهبرسیدندرقسمتسخترینکهاستروانشناسیجنبهترینمهمامااستآساننسبتایادگیری

.است
ومیکنندکسبسودگرانمعاملهاز%10کهنکنیدفراموشهرگزوباشیدداشتهیادبهرااینلطفا
.داردواقعیتولیاستسختآنباورچندهرمیکنند،ضرر90%
.یکشدمطولعمریککهباشدسرگرمییکمیتواندکهاستاینگریمعاملهبزرگهایمزیتازیکی

ستاجالبودهندگسترشسالیانطیدرراخوددانشومهارتتجربهکسبباتوانندمیگرانمعامله
.میشوندگرفتهکاربهکهاستسال30ازبیشکههستندمعامالتیهایاستراتژیامروزهکهبدانید
دراریگذسرمایهبراینیازموردمهارتکسبکهاستچیزیبروکرزامسیپیالکترونیکیکتاب

.میدهدآموزششمابهراشویدموفقگرمعاملهیکتااستالزمآنچهومالیبازارهای



جمعهمگردهمشایرنیووودزبرتوندرمتفقینکشور44نمایندگان1944جوالیدر

برایاریراهکپرداختند،جدیدالمللیبینپولیسیستممورددربررسیوبحثبهوشدند

مستقلهایسیاستاهدافحفظبرایایمنحالعیندرولیسادهسیستمیکایجاد

.کشورها

یتانیابروآمریکامتحدهایاالتیعنیزمانآنبزرگابرقدرتدوتوسطزیادیحدتابحث

شانکشورپولارزشکهکردندتوافقعضوهایکشوراخردر.گرفتقرارسلطهتحت

طالانسهرخودپولارزشتوازنبراینیزآمریکاوگیردتوازنآمریکادالربرابردر

.کردگذاریارزشدالر35را

بانکعنوانبهحاظرحالدرکه)IBRDو(پولالمللیبینصندوق)IMFروایناز

انینقواجرایصحتازاطمینانونظارتجهتموسساتیعنوانبه(میشودشناختهجهانی

ارائهاتیپیشنهادارزنرختعادلسیستمتنظیمبرایاینبرگردیدند،عالوهتاسیسجدید

.میکردند

بهکرداعالمآمریکاداریخزانهوزارتآمریکاطالیذخایرکاهشبا1970سالدر

راخارجیمرکزیبانکهایدرموجوددالرهایهمهبهدادنپوششبرایطالکافیاندازه

خروجراهای(نیکسون)متحدهایاالتوقتجمهوررئیس1971سالدرنتیجتاوندارد

.یافتپایانوودزبرتونتوافقطالبرایدالرتبادلازویامتناعبااساسابست،راطال

زهامرو.کندنوسانوبودهشناورارزهاسایربرابردرکهکردپیدااجازهدالرآنازپس

یینتعتقاضاوعرضهتوسطارزهرقیمتوهستندشناورازادصورتبهارزهابیشتر

.میشود
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وشفروخریدآندرکهمیشودیاد"ارزبازار"عنوانبهمعموالمدرنارزتبادالتبازار

.استارزتجارتبرایمتمرکزغیرجهانیبازاریکاین.میشودانجاممختلفارزهای

ورانددرریشهآنهاهایهزینهبرخیشارژوپولتبدیلبرایمردمبهکمکوپولتبادل

حاظرحالدروشدتریافتهسازمانکاراینوسطیقروناواسطازکهداردباستان

اینبزرگداراییکالسازنشانآنمعامالتزیادحجم.استجهاندربازاربزرگترین

مالیگردشکهشودمیزدهتخمین.استآنباالینقدینگیبهمنجرکهداردجهاندربازار

.آمریکاستدالرتریلیون4حدوددربازاراینروزانه

.میشودشناخته"ارزنرخ"عنوانبهدیگرارزهایباخودشرایطدرارزیکقیمت
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درارزیکفروشیاخریدبرایکهاستیکدیگرمقابلدرارز2برابریارزشارزتبادلنرخ

اربازایندرتبادالتترینرایجاز.استنیازدیگرارزازواحدیکخریدیافروشبرابر

نرخUSDCHFبرایمااگرمثالبرایهست،آمریکادالربرابردردیگرهایارزمعامالت

مبادلهسوئیسفرانک0.096359باراآمریکادالر1میتوانیعنیباشیمشاهدرا0.96359

هایکشوردرگذاریسرمایهیاوخدماتیاکاالخریدبهاقدامافرادوهاشرکتکهزمانی.کرد

یکنوانعبه.میکندبراوردهمقصدکشورارزخریدازراآنهانیازخوبیبهبازاراینکننددیگر

وختپرداآمریکادالرصورتبهراخودنظرموردارزمیدهندترجیحکنندگانصادرکلیقاعده

مثالطوربه.استشدهپذیرفتهجهانسراسردروشدهشناختهارزیکاینچوننماینددریافت

بلروحتیویروبهنهمیکندپرداختدالربهراآنمیخردنفتروسیهازفرانسهکهزمانی

.نیستدخیلمعاملهایندرآمریکاکشورکهاینباروسیه،

ولفنتخطوطتوسطکهاستجهانسراسردرگرانمعاملهازایشبکهخوددرواقعفارکسبازار

.نداردوجودانبرایمرکزیستادهیچوهستندارتباطدرهمدیگرباکامپیوتر
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قتوافبفردمنحصرمستقلپیمانکارانتوسطاینومیشوندانجام(OTC)معامالتپیشخوانرویمعامالتهمهونداردمبادالتیمرکزهیچفارکسبازار

.شدهمقررو

:باشیمداشتهفارکسبازاردرانهاازیکهرنقشازدرکیکهاستمهمبسیارومیباشندزیرشرحبهبازارایندرکنندگانشرکت

مرکزیبانکهای–جهانیسرمایهمدیریتهایصندوق–هامشتری–(هاکارگزاری)بروکرها–بانکها

تهاشرک–بازارسازندگان–ایحرفهگرانمعامله–روزانهگرانمعامله–کوچکگذارانسرمایه–تامینیهایصندوق–گذاریسرمایههایصندوق
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ارزروشفوخریدطریقازراخودسودکههستندبازاردرکنندگانشرکتبزرگترینبانکها

بانکیینبروابطودارندیکدیگرباقویاعتباریروابطآنها.آورندمیدستبهیکدیگرباها

حجمازباالییدرصدهمچنینوتجاریمالیگردشبیشترین.میدهندتشکیلبازاردررا

معامالتتمام3/2تقریباکهصورتیبهداردتعلقکنندگانشرکتازدستههمینبهمعامالت

وشانزهاندابهتوجهبابانکهااینبرعالوه.میشودانجامآنهابینوبانکهاطریقازفارکس

یارزیاببهقادرودارنددسترسیمهماطالعاتبهمعامالتشانعظیمحجموپایهمشتریان

ازمالیموسساتوبانکها.باشندمیجریاندرسفارشاتوهاسرمایهاندازهوجهت

ولفاندامنتاهایتحلیلازمهمیاطالعاتکههستندبرخوردارتحقیقاتیبزرگگروههای

.نمایندمیارائهآنهامشتریانبهتکنیکال

وندشمیانجامفروشندگانوخریدارانتوسطکهجریاندرمعامالتسفارشاتحجمبانکها

وند،شانجامخریدارانتوسطارزیتبادالتبازاردرمعامالتاکثروقتیوگیریاندازهرا

.ودبخواهدنزولیارزشوندانجامفروشندگانتوسطمعامالتاکثرکهزمانیوصعودیارز
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صورتهبکاراینچونومیکننددریافتخودارزبرایراقیمتبهترینآنهاطریقازهاگرمعاملهومیکنندکاربانکهابینواسطهعنوانبههابروکر

درامدکسبمشتریانمعامالتکمسیونطریقازهابروکربینایندروهستندکسانیچهفروشندگانوخریدارانکهنمیداندکسهچمیشودانجامناشناس

.میکنند

برایخارجیارزیبهکهباشندمیروزانهگرانمعاملهوبازرگانیهایشرکتبازان،بورستامینی،هایصندوقبزرگ،هایشرکتازعمدتامشتریان

.دارندنیازخودکاروکسبیاگذاریسرمایه

www.fxpcm.com
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رایبخارجیارزتامینبهکههستندخارجیمالیهایابزاردیگروخارجیبهاداراوراقدرگذارانسرمایهبزرگترینسرمایهمدیریتهایصندوق

کنندمشخصراقیمتمسیرخودمعامالتحجممیانگینارزشبامیتواندواقعاآنها.پردازندمیخارجیکشوریکدروکاالسهامقرضه،اوراقمبادالت

ازناشیاتخطرازجلوگریبرایهاصندوقاینازبسیاری.هستندخودداراییوپرتفویتنظیموتعدیلحالدرمداومطوربهکنندگانشرکتاینو

ودمیدهنانجامهابهرهنرختفاوتازسودکسبمنظوربهرابزرگیمعامالتآنهاهمچنینمیکنند،"طرفهدو"هدجراپولشانخودارزارزشکاهش

.میکنندادارهقیمتاتیموقعیتاززنیگمانهحددرراخودمعامالت
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کهندمیکنعملخودکشورمربوطدولتازنمایندگیبهمرکزیبانکهای

همبادلنرخخودفعالیتساعاتدربازاربودنباززماندراوقاتگاهی

ودخارزبرابرینرخرویبریاوداشتهنگهثابتبازاردرراخودارز

.آورندبدستراهدفموردارزشتامیگذارندتاثیر

طتوسپولعرضههمچنینوارسالراشبانهبهرهنرخمرکزیبانکهای

.میکنندکنترلرادولتیبهاداراوراقفروشوخرید
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رزاجفتدرمعاملهمیکنیممعاملهراارزیکماکههنگامیاینبنابراستزمانهماندردیگرارزفروشوارزیکخریداصلدرفارکسدرمعامله

اینکهودمیشضعیفتریاقویتردیگرارزبرابردرآیاکهمیکنیمزنیگمانهخودنظرموردارزرویمعاملهیکبهورودزماندرما.میکنیممشاهدهرا

.میشودانجامارزنرخحرکتازسودکسبهدفباکار

چقدرپایهارزازواحد1ارزشکهگویدمیمابهمقابلارزکهنامندمیمقابلارزراراستسمتارزوپایهارزراچپسمتارزهاارزجفتدر

.است



www.pcmfa.net

کنیدسودکسبخودنفعبهارزنرخنوساناتازاندکزمانیمدتدرکهداردراامکاناین•

کنیدمحافظتخودسرمایهازارزنرختغیراتازناشیاحتمالیهایضرربرابردرشماتاکهداردراامکاناین•

کنیدتهیههاکشورآنازخودخدماتیاکاالخریدبرایراخارجیهایکشورارزشماکهداردراامکاناین•

میکنیدپرداخترا(فروشوخریدقیمتاختالف)اسپردناچیزمبلغتنهاشماکههستندکمینسبتاهایهزینهدارایفارکسمعامالت•
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س،فارکخاصطوربهاینجادراماشودتشکیلداراییکالسهرازتواندمیآنالینمعامالت
.شوندمیدنبالسهاموکاالها،شاخص

PCMطریقازمخصوصاآنالینمعامالتناچیز،هزینه BROKERSدرناچیزیبسیارهزینه
فروشوخریدقیمتبینقیمتتفاوتبهاسپرد.میشودپرداختاسپردصورتبهکهداردبر

این.میکننددریافتخودمشتریانازمعامالتهزینهعنوانبههاکارگزاریکهمیشودگفته
.میشودانجاممشتریانبرایزحمتیهیچبدونوخودکارکامالصورتبههزینه

ستقیممطوربهبازاربهایواسطههیچبدونشماآنالینمعامالتدربازار،بهمستقیمدسترسی
PCMکهداشتخواهیددسترسی BROKERSتکنولوژیطریقازراکاراینSTPانجام

.میدهد
ارخودمعامالتحجمباشیدمایلکهاندازههربهمیتوانیدشمامعامالت،حجمدرمحدودیتعدم
برایفیسقهیچوداردمختلفهایروشدرریسکمدیریتنوعبهبستگیاینکهکنیدتعین

بهمترکریسکباهستیدمبتدیاگرتامیدهداجازهشمابهحجمحداقلالبتهنشده،تعریفآن
.بپردازیدبازاردرتجربهکسب
هردرروزشبانهساعت24هردرکهداردراامکاناینبازاراینروز،شبانهساعت24

بهترین).کنیدسودکسبومعاملهوداشتهدسترسیبازاربهبتوانیدباشیدکهجهانازنقطه
دمیتوانیشماکهمعناستبداناین.(شدخواهدبیانآموزشادامهدرروزهردرمعاملهساعات

درپذیریانعطافاینکهکنیدتجارتساعت2تنهایاوبپردازیدتجارتبهراماهروزهر
.استالعادهفوقتجارت
ودخمشتریانبهرااهرمازباالییومختلفسطوح(کارگزاران)هابروکرازبسیاریاهرم،

دکانهرچندسرمایههرباتامیدهداجازهشمابهاینکهمینمایندارائهحسابافتتاحزماندر
رابزرگتریانسبتتجارتخودسرمایهاندکباوباشیدداشتهدسترسیبازاردرمعاملهبهبتوانید
PCMکهدهیدانجام BROKERSمیدهداهرم1:500تاخودمشتریانبه.
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نشانOTCوارزیتبادالتبازارسالسهبرای2013سالجهانیبررسیاولیهنتایجالمللیبینبانکهایتسویهبهتوجهبا

حجممیانگین2010آوریلدرکهمیشودمعاملهمتوسططوربهروزهردرآمریکادالرتریلیون5.3فارکسبازاردرکهمیدهد

:استزیرشرحبهآنمشتقاتکهشدهبراوردالر3980000000000فارکسبازاردرروزانه

SPOTمعامالتدردالرتریلیون1.490

Outrightدردالرمیلیارد475 forwards

ارزیتبادالتمعاوضهدردالرتریلیون1.765

ارزمعاوضهدردالرمیلیارد43

محصوالتسایروآپشنهادردالرمیلیارد207
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مختصاتدرساعتتفاوتبهتوجهباحالاینبااستدسترسدرهفتهدرروز5برایروزشبانهساعت24هردرکهاستجهانیبازاریکفارکس

ساعتهمینودرمیشودبازشبیکشنبه22ساعتازبریتانیادرفارکسبازارهفتههردرمثالطوربهداردمتفاوتیزمانیهایمحدودهجغرافیایی،

درروزانهمعامالتروزهردر.هستندنیویورکولندنتوکیو،کهدارندوجوداصلیمعامالتیمالیمرکز3حالاینبا.میشودبستهشبجمعهدر

توکیو،سیدنی،ازعبارتندکهمیشودمنتقلآنهاجغرافیاییموقعیتبهتوجهبادیگرهایمکانبهترتیببهمعامالتیساعاتومیشوندشروعنیوزیلند

.آنجلسلسنهایتدروشیکاگونیویورک،لندن،پاریس،زوریخ،ژنو،فرانکفورت،بحرین،سنگاپور،کنگ،هنگ

13:00GMTدرمیرسند،پایانبهکنگهنگوسنگاپوردرمعامالتیروززمانهمیندرکهمیشودباز8:00GMTساعتدرارزبازارلندندر

.میشوندبستهوبازبازارهاترتیبهمینبهنیزبعدروزدروهستندشدنبازحالدرنیویورکهایبازارلندندر
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24توقفبدونوکلیطوربهفارکسمعامالتعمومیساعات

10جدولذیلدرکهاستجمعهتادوشنبهازروزهرساعت

دادهنمایشGMTاساسبرجهاندرفارکسبرترمرکز

.میشود

درمختلفیساعاتدرمیکنیدمشاهدهجدولدرکههمانطور

دردالرمیلیاردهاوهستندبازمالیمراکزجهانسراسر

.ودمیشفروشوخریدگذاریسرمایهفعاالنوفارکسمعامالت

Forex Market Trading Hours

Region City
Open (Local 

Time)

Close (Local 

Time)
GMT Delta

Europe
London 8:00 a.m. 4:30 p.m. +0

Frankfurt 8:00 a.m. 5:30 p.m. +1

America

New York 8:00 a.m. 4:30 p.m. -5

Chicago 8:00 a.m. 5:00 p.m. -6

Toronto 8:00 a.m. 4:30 p.m. -5

Asia

Tokyo 9:00 a.m. 3:00 p.m. +9

Hong Kong 9:00 a.m. 4:00 p.m. +8

Shanghai 9:00 a.m. 3:00 p.m. +8

Pacific
Sydney 9:00 a.m. 4:00 p.m. +10

Wellington 9:00 a.m. 3:00 p.m. +10
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آماداردبسیاریهایویژگیجهانیبازاریکعنوانبهارزیتبادالتبازار

بربایدماشاینبنابرنیستندیکسانیکدیگرباارزهاجفتهمههستکهچیزی

گینقدیننتیجهدروبیشترمعامالتیحجمکهکنیدتمرکزارزهاییروی

."دالریرومانند"باشندداشتهبیشتری

دالرکانادا،دالریرو،انگلیس،پندآمریکا،دالرازعبارتندعمدهارزهای

رکسفابازاردرمعامالتساعاتترینمناسبنتیجهدرژاپنینواسترالیا

.استآسیاییواروپاییبازارهایامریکا،متحدهایاالتدرزمانیفواصل
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GMTبه وضوح در جدول زیر که بر اساس  ، بهترین زمان هست همپوشانی زمانهای معامالتی را خواهید دید

6:00و از نیمه شب تا 16:00تا  13:00برای معامله از نظر نوسانات و انتشار اخبار از  GMT می باشد .

.توجه داشته باشید که در زمان بازار های آسیایی حجم معامالت کمتر هستند

Trading Time Overlap Among Major Financial Centres
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آسیامعامالتسشن–1

از%7.6حدودکهمیشودشروعGMTشبنیمهدرتوکیودرمعامالتساعت.میباشدکاریروزهردرمعامالتدورآغازآسیامعامالتسشن

برسشنایندرمعامالتبیشترینکهداردفارکسبازاردرکمیفعالیتآسیابازارکهمعناستبداناینبهومیشوندانجامسشنایندرفارکسمعامالت

.میشوندانجامژاپنینارزروی

اروپامعامالتسشن–2

.میشوندانجامآندرمعامالتتماماز%32ازبیشکهاستلندنسشنایناصلیبازیکن.میشونداغاز8:00GMTساعتدراروپامعامالتیسشن

.استآمریکاوآسیاسشندوبااوهمپوشانیسشنایندیگراهمیت

آمریکامعامالتسشن–3

انجام از تمام معامالت فارکس در آن % 19آغاز میشود که 13:00GMTسشن معامالت آمریکا با شروع معامالت در نیویورک از ساعت 

.  ،   نیویورک پس از لندن دومین مرکز بزرگ از نظر حجم معامالت بازار فارکس استمیشوند
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فارکسگذارانسرمایهکهگفتباریکبرجستهگذارسرمایهیک

ژیاستراتنظرازتنهانهآیند،میمختلفهایشکلواندازهدر

یدگیپیچومتفاوتهایسودکسبحجمبابلکهمعامالتیروشو

اکتیکیتپیچیدگی.دارندبازاردرکهبینشیوخودهایتاکتیک

تشماسمعامالتزمانیبازهامااستمهمبسیارفارکسبازاردر

وبانتخاراخودمعامالتیتاکنیکوپلنآناساسبربایدکه

ارمعامالتیبازهفارکسگذارانسرمایهازبرخی.کنیداجرا

حالیدراستغروبحالدرتوکیودرخورشیدکهدارنددوست

لندنبازارشدنبازمنتظرقهوهفنجانیکبادیگرایعده

نیدکانتخابخودمعامالتبرایکهرازمانیبازههرشما.هستند

نایبهداریدآندرمعاملهازدرستیدرککهشویدمطمئنباید

هترینبواستزمانیچهبازهآنکاریهفتهپایانبدانیدکهمعنا

.استوقتچهبازهآندرمعاملهبرایساعات
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زارنرخفارکسدرمیشود،نامیدهارزنرخاصطالحبهارزهرقیمت

روشفیاخریدبرایارزیکمقدارکهمیشودگفتهارزدوبرابریبه

طرقبهشود،فروشوخریدآنازواحدیکتااستنیازدیگرارز

نرخآنترینشدهشناختهکهکردبیانراموضوعاینمیتوانمختلف

کهزمانیمثالبرایاست،آمریکادالر1برابردرارزهابرابری

1برابردرکهمعناستاینبهاستEUR/USD1.10نرخمیبینیم

استمهمنکتهاین.کردفروشوخریدیرو1.10میتوانآمریکادالر

فروشواقعدرفارکسدرارزفروشخریدباشیدداشتهیادبههمیشهکه

بهکاراینمعامالتتمامیدرواستزمانهماندردیگرارزخریدو

.میشوندانجامسادگی

بهآیندهدرکهمیشوندتقسیمفرعیواصلیدوستهدررایجارزهای

حرف3صورتبههمیشهارزهرعالمت.پرداختخواهیمآنهاتوضیح

مسوحرفوکشورآننامبهمربوطاولحرفدوکهمیشوددادهنمایش

.استکشورآنارزنامبهمربوط

SYMBOLS COUNTRY CURRENC

Y

NICKNA

ME

USD United 

States of 

America

Dollar Buck

EURO Euro Zone Euro Fiber

JPY Japan Yen Yen

GBP Great 

Britain

Pound Cable

CHF Switzerlan

d

Franc Swissy

CAD Canada Dollar Loonie

AUD Australia Dollar Aussie

NZD New 

Zealand

Dollar Kiwi
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الر آمریکا شامل دیت هنگامی که معامله گران در فارکس معامله میکنند تمام آنها با ارزهای اصلی شناخته شده درگیر هستند و میدانند که معامالت آنها در نها

ارز در جهان ی اینمیشود، در واقع به اصطالح گفته میشود آنها به صورت گسترده و عمدتا بر روی این ارز معامله میکنند که این باعث نقدینگی بسیار باال

.میشود

، دالر آمریکا EUR/USDجفت ارز در فارکس بیشتر داد و ستد میشوند که باالترین حجم معامالت شامل آنهاست و عبارتند از یرو در برابر دالر آمریکا 4

.USD/CHFو دالر آمریکا در برابر فرانک سوئیس USD/GBP، دالر آمریکا در برابر پند انگلیس USD/JPYدر برابر ین ژاپن 

.تمام معامالت شامل دالر آمریکا میشوند% 75

رین کراسهای مورد بیشت. گفته میشوند" کراس" یا به اختصار " جفت ارز کراس " ، "فرعی " جفت ارزهایی که مستقیما شامل دالر آمریکا نباشند به اصطالح 

.JPYو ین ژاپن GBP، پند انگلیس EURمعامله در فارکس سه ارز اصلی غیر از دالر آمریکا را شامل میشوند که عبارتند از یرو 
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درآمریکادالروUSD/THBتایلندباتبرابردرآمریکادالرمانندمیشوند،شناخته"ساختگیارزهایجفت"بهکهدارندوجودنیزدیگریارزهایجفت

دارندینیپایبسیارنقدینگیاساساآنها.میشوندمعاملهوساختهاصلیارزجفتیکازکههستندنوظهورهایاقتصاداینها.USD/NOKنروژکرونبرابر

.هستندفراروثباتبیهمچنینهستند،بیشتراسپردهامتوسطاز3/2حدودکهمیشودانجامباالنسبتااسپردبااغلبآنهافروشوخریدو
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• Spot
• Futures
• Options
• Exchange Traded Funds (known as EFTs)

Spot
ی ست و میتوان حساب هدر بازار اسپات جفت ارزها مستقیما و با استفاده از قیمت جاری معامله میشوند که در نتیجه دارای اسپرد بسیار کم و نقدینگی بسیار باال

.دالر باز کرد100با حداقل موجودی 

Futures
اینده برای قیمتی در تاریخی در آینده خریداری میشوند به همین خاطر به آنها " تاریخهای " قراردادهای فیوچر برای زمان  Fres گفته میشود ( قرارداد آتی ) 

ده و تمامی م شکه اغلب برای معامالت طال و نفت استفاده میشوند، قراردادهای آتی از طریق یک مرکز تبادالت تنظیم میشوند که به صورت محکم ثبت و تنظی

.هستندقیمتها و اطالعات به آسانی برای همه در دسترس 

Options
به عنوان گی آپشن ها یک ابزار مالی هستند که شبیه معامالت آتی هستند اما تعهدی به قیمت مشخص در تاریخ سر رسید وجود ندارد و معامالت آپشن نقدین

.بازارهای جایگزین ندارد

Exchange Traded Funds

یاوقرضهاوراقکاال،یکشاخص،یکمسیرکهاستبازاردرعرضهقابلوثیقهیکمعامالتیوجوهمبادله

کهکردهخریداریراقیمتتغیراتروزطولتمامدرهاEFT.میباشدهاشاخصوجوهمانندخریدداراییسبدهر

.باشدمیسهامبهنسبتدرمعامالتکمترکمسیونوباالنقدینگیبهمنجر



www.pcmfa.net

توان به مبادالت تشکیالتی هستند که توسط آنها محصوالت مالی را می

د یک شیوه ای مناسب و در یک محل متمرکز داد و ستد کرد که میتوان

ود دارند در مبادالت اقالم مختلفی وج. بازار فیزیکی و یا آنالین باشد

در آن بورس سهام . اما بورس سهام در آن شناخته شده تر است

ها مختلفی وجود دارند اما برخی از مهمترین و شناخته شده ترین آن

بورس نیویورک و NYSEبورس لندن، LSEعبارتند از 

NASDAQ انجمن ملی تامین اوراق بهادار خودکار و همچنین

CMEادالت تبادالت بازرگانی شیکاگو که یک بورس پیشرو در مب

.فیوچر است
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NASDAQیشبواستالکترونیکیسهامبازاریککهشدتاسیس1971سالدر

تنهاابتدادرNASDAQهستند،موجودآنلیستدرحاظرحالدرشرکت4000از

آندرتمعامالانجامامکانآنتکاملباتدریچبهامابوداستعالمسیستمیکعنوانبه

سالتامیشوند،انجامآنOTCطریقازآنمعامالتبیشترامروزه.شدمحیانیز

ارتقابرایSOESسیستمامامیشدانجامتلفنطریقازآنمعامالتازبسیاری1987

وودبهببرایاقداماتیسالهماناکتبردرسهامبازارسقوطازپسمعامالتسهولتو

وگرانمعاملهبرایالکتورنیکیروشیکSOES.دادانجامآنمعامالتسیستمارتقا

باسازانبازارطریقازحاظرحالدرNASDAQواقعدرومیکندارائهدالالن

.میکندکارSEOSسیستم

ملیسهامبورسبهبهاداراوراقبورسازNASDAQوضعیت2000سالدر

لیستدرحضوربرایهاشرکتبودنشرایطواجدبرایدقیقیمعیارهایکرد،تغییر

NASDAQدربایدشرکتهادارند،وجودSEC(تبادالتوتامینهیئت)نامثبت

یاکارگزارانعنوانبهکهمالیهایشرکت)سازبازار3حداقلدارایوکرده

مورددرایسختگیرانههایدستورالعملبایدهمچنینباشندو(میکنندعملنمایندگان

معامالتیهایپلتفرمدرشاخصاین.کننداجراداراییسهاموسرمایهها،دارایی

PCM BROKERSباشدمیمعاملهقابل.
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NYSEوال11-منهتن-نیویورکآدرسبهجهاندرسهامبازاربزرگترین

19.69سرمایهمتوسطباجهانسهامبورسبزرگترینکهاستاستریت

فیزیکیبازاریکNYSE.میباشدخودفهرستشرکتهایازدالرتریلیون

هبراعضوشرکتهایسهاممیتوانندفروشندگانوخریدارانآندرکهاست

شوندمیشناختهتبادالتمدیرانهیئتنامبااغلب.کنندمعاملهعمومیصورت

آنمعامالتامکانخودمعامالتیهایپلتفرمطریقازویژههایکارگزاریکه

.میکنندمهیافروشندگانوخریدارانبرایرا

هاییمحدودیتبورسبازار1987سالسیاهدوشنبهدربازارسقوطازپس

انینقوکهکردتحمیلآنازناشیخطراتوبازارنوساناتکاهشمنظوربهرا

3آنهاموجببهوشدهمعرفی2011سالدرشدهاضافههایالعملدستورو

شدهبستهقیمتمتوسطاز%20و%13،%7گردشکنندهقطعسطح

S&P500شدتعیینقبلروزدر.
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درامده(نیویورککاالبورسوتجاریتبادالت)NYMEXو(شیکاگوتجاریهیات)CBOTعضویتبهتازگیبهکهاستشیکاگوایلینویدرآنمقر

Dowمالیشاخصوسهاممالکیتهمچنانگروهاینمیکند،مبادلهراجهاندرآمریکامشتقاتبزرگترینواست Jonesداردرا.CMEبزرگتبادالت

درCMEنمادباکهمیدهدانجامراشاخصهاوارزگرانبها،فلزاتکشاورزی،محصوالتجملهازهاداراییانواعرویبرراهاآپشنوفیوچرزمعامالت

NASDAQمیشودمعامله.

است،شاخص500ازمتشکلکهباشدمیS&P500جهاندرفیوچرزهایقراردادفعالترینوCMEقراردادترینمعاملهپروترینمحبوتزیادیحدتا

.میوندنامیدهمینیاغلبکههستندمعاملهقابلکوچکتربسیارمقیاسیدرفیوچرزقراردادهای
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تاسیسکارگزار150بوسیلهجاناتانخانهقهوهدر1760سالدرلندنبهاداراوراقبورس

طنتیسلنادرستقوانینواصولیغیرهایروشازگریزخاطربهابتدادرافراداینکهشد

طیوکردندشروعهاکاالبرخیرویبرمعاملهباابتدادرکارگزاران.دادندانجامراکاراین

ازشواهداولینایندادند،ادامهارزهاوفلفلنمک،سنگ،زغالچوناقالمیبهماهچند

.بودلندنبهاداراوراقدریافتهسازمانمعامالت

معامله،قابلهایسرمایهمطالبه،قابلسندهایشاملLSEدرمعامالتبرایبهاداراوراق

واصلیبازاردارند،وجودLSEدربازاردو.بودندشدهساختهمحصوالتوقرضهاوراق

جهانکشور60ازشرکت1300ازبیشمحتویاصلیبازار.جایگزینگذاریسرمایهبازار

شناختهبزرگشرکت100حاویمیشودشناختهFootsieعنوانبهکهFTSEشاخصاست،

رشدحالدرکوچکهایشرکتبرایلندنسهامبازارهدفباشد،میاصلیبازاردرشده

.باشدمی

والتمحصمختلفانواعآنهادرکهدارندمعاملهبرایمختلفیالکترونیکیهایپلتفرمآنها

تامیدهدرااجازهاینکه(خودکاربهاداراوراقبورس)SEAQجملهازمیشودمعامله

آنبرعالوهمجموعدروکردهتبادلراثابتبهرهبابازاروAIMقیمتهایبازارسازنگان

SETS(الکترونیکیبهاداراوراقبورسبازرگانیخدمات)عامالتمسفارشاتسرسبدگلکه

.گیرندبردرراباشندمی
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راهاشاخصکسیهرولیچیستسهامبازارمیدانندهمهکهحالیدر

لمهکواقعیمعنایدرشاخصاست،شاخصیکصرفابازار.شناسدنمی

ندگینمایبهسهامسبدیکدرتغییراتازآماریگیریاندازهمعیاریک

فیمختلمیانگینهای/هاشاخص.باشدمیکلیطوربهبازارازبخشی

:هستندشدهشناختهگستردهطوربهزیرمواردکهدارندوجود

•DJIA:جونزداوصنعتیشاخص

•S&P500:بزرگشرکت500شاخص

•NASDAQ:آمریکامتحدهایاالتسهم4000ازمرکب

•Russell کوچکراسیسهام:2000
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1896سالدرکهباشدمیقدیمیخصوصیشرکتیکجونزداوشاخص

ومیانگینازمتشکلومیدهدارائهبازارازهاییپژوهشکهشدتاسیس

ولیمیشددیدهنفرمیلیونهاتوسطروزانهداوچهاگر.استهاییشاخص

ازدرکیومیدهدنشانراچیزیچهکهنمیدانستندواقعاآنبینندگانازبسیاری

کیآن.نداشتندآنهابهشدهارائهاطالعاترویبرگذاریسرمایهچگونگی

استنیویورکسهامبازاردرمعامالتیمهمسهام30ازوزنیمیانگینقیمت

PCM.استمشهوراعتمادقابلوقویهایتحلیلوتجزیهبهجونزداوو

BROKERSودخمعامالتیهایپلتفرمدرخودمشتریانبرایراشاخصاین

.استدادهقراردسترسدرمعاملهجهت
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داومانندهمازباست،رسیدهثبتبههاشاخصوبازارتحقیقاتارائهبرایخصوصیشرکتیکنیزآندرکهاستشبیهبسیارجونزداوبهشاخصاین

شناختهمیترسبهایگستردهطوربهمیشوندارائهآنتوسطکهضعیفواستانداردقدرتهایحالاینبا.باشدمیخودلیستدرهاییشرکتشاملجونز

ازایهگستردطیفبرایمبناییعنوانبهومیشوندمعاملهاقدامگریکعنوانبهجهانیسطحدرگذارانسرمایهتوسطآندرموجودهایشاخصوشده

.میشوداستفادهمالیهایابزار

PCMمعامالتیهایپلتفرمدرکهداردجهاندرآمریکادالرازپسرانقدینگیبیشترینS&Pشاخص BROKERSدرمشتریانتوسطمعاملهبرای

.استدسترس
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شاخصایندربهاداراوراقانواعباشد،مینزدکبهاداراوراقبورسدرمشترکسهام3000ازبیشوزنیمیانگینازمرکببازاردرشاخصاین

Nasdaqبازار،دیگرهایشاخصخالفبر.مستغالتوامالکوعادیسهامآمریکا،سپردهرسیدازعبارتند Compositeدارایشرکتهایبه

.نمیشودمحدودآمریکامتحدهایاالتدرمرکزیادارات
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ازایگستردهطیفباهاییشرکشاملشاخصاینمیباشد،نزدکبهاداراوراقبورسمعامالتدرفعالتروبزرگترشرکت100ازمتشکلشاخصاین

(خریدباشاخصایندرتاهستندقادرفردیگذارانسرمایه.باشدمیمیکنندفعالیتمالیصنایعدرکهآنهاییاستثنایبهصنایع EFTبهاداراوراقوجوه

.باشندمینیزخودعملکردپیگیریبهقادرآندرکهبپردازندسودکسببه(معامالتی

Russell 2000 شرکت کوچک از بزرگترین سهام ایاالت متحده می باشد که به عنوان یک معیار برای سهام کوچک 2000شاخص اندازه گیری عملکرد

میلیارد دالر است که اغلب به عنوان یک معیار برای صنایع کوچک استفاده 1.3وزن متوسط سرمایه گذاری در بازار برای این شرکت حدود . آمریکا است

.میشود
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:زیرا

 ساعته به بازار فارکس24دسترسی

 بسیار ناچیز در معامالت فارکس( کمسیون ) هزینه

اهرم

فرصت های تجاری متعدد
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24صورتبهفارکسبازاراماباشندمیخودمنطقهبهمحدودکهمیشوندبستهوبازکاریروزهرطولدرخاصیساعاتدرآنهابازارهایوسهام

ستدودادبهروزانهصورتبهنفرهزارهزاران.استدسترسدروفعالجمعهروزدرساعتهمینتایکشنبه17ESTساعتازوقفهبدونوساعته

.میشوندمعاملهعمدهصورتبهارزجفت4فارکسدراماپردازندمیلندنونیویورکدرخاصطوربهسهام
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تصوربههاکارگزاریوهستندناچیزوکمبسیارفارکسمعامالتدرهاکمسیون

گردیبهنسبتفارکسدرمعامالتهزینهواقعدر.پردازندمیآناخذبهشفافکامال

PCMودارندشدنکمتربهتمایلهابازار BROKERSداردپیپ0.5ازاسپردهایی.

PCMکهمیشوندانجامفورامعامالتفارکسبازاردرهمچنین BROKERSبرتکیهبا

وراتدستمشکلیهیچبدونوثانیهازکسریدرخودافزارینرموافزاریسختتوان

.میدهدانجامراخودمشتریانمعامالتی

درماانیستندممکن(سل)شورتمعامالتآننقدینگینوعدلیلبهتجاریبازاردر

کهارنددوجودبسیاریهایفرصتآنبودنسویهدوونقدینگیدلیلبهفارکسبازار

طولتمامدردرواقع.پرداختنیزفروشمعامالتبهمیتوانخریدمعامالتضمن

رکاتحدرکهداردوجودامکاناینفارکسبازارنوساناتبهتوجهباروزشبانهساعات

که،بالعکسوپرداختدیگرارزهمزمانخریدوارزیکفروشبهبازارپایینوباال

.باشدمیمعامالتیفراوانهایفرصتکنندهفراهمخوداین



www.pcmfa.net

درکهاشدبمیگرانمعاملهبرایمتعددجدیدهایفرصتساختنتیجهدرومختلفحرکاتایجادحالدرهمیشهبودنمتمرکزغیردلیلبهفارکسمعامالت

.میزندرقمگرانمعاملهبرایخوبیهایفرصتنتیجه

جهت رفاه PCM BROKERSمیدهند که ( اعتبار جهت معامالت ) برابر ارزش حساب مشتریان خود را به آنها اهرم 100کارگزاری های فارکس اغلب تا 

اما باید به خاطر . برابر سرمایه مشتریان به آنان اهرم میدهد500حال مشتریان خود برای اعمال مدیریت ریسک و ایجاد زمینه های بیشتر برای کسب سود تا 

.داشته باشید که اهرم همان طور که میتواند به سود شما عمل کند می تواند در صورت استفاده نادرست از آن موجبب ضرر شما گردد
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ارقمیکمعرفایمعاملههرارز،بازارازبهتردرکبرایکافیراهنماییبدون

آنچههریافروشیاخریدباخت،یابرد،50/50ایمعاملهاست،عیارتمام

ارزیانتوانندمیکهداردوجودهاییروشاگرچه.بگذاریداسمآنرویبخواهید

.شدنایلشدهمحافظتوسالمحسابباالنسیکبهودادهافزایشراسودوکاهش

ودیبنیا.شوندنمیجمعهمبایکجادرهرگزکهدارد،وجودتحلیلکلیروشدو

بهیدبااگرچهنیست،دیگریازمهمترلزوماروشدواینازهیچکدام–تکنیکال

وابزارمکداکهبگیردتصمیمتواندمیگرمعاملهوکرداشارهتحلیلیروشدوهر

.کنددنبالرامکانیزم
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ت،اسبازارهادراقتصادیکالنوخردتئوریکاربردبنیادیتحلیل

ایروندهبرآوردهدفباباشند،میتقاضاوعرضهمحرککهنیروهایی

.آتی

کهرهاییمتغیتمامیتااستاینبرتالششبنیادیتحلیلاین،برعالوه

دررادبگذاراثرتقاضاوعرضهنسبیتعادلوتعادلعدمبرتوانندمی

.بگیردنظر

مییارزیابرااقتصاداقتصادیسالمتتحلیلیروشاینکالم،یکدر

.کند

هاوریتئایننتایجبرایراخودهایبینیپیشوبرآوردهاتحلیلگران

ربمعموالاخباراینبهبازارواکنشوکنند،میطرحاقتصادیآمارهای

.باشدمیبرآوردهااینپایه
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وGDPاقتصادی،هایگزارشازتعدادیبهره،نرخشاملدارندمربوطههایشاخصتعداداهمیتدرتاثیرگذارینقشکهبسیاریعواملازبعضی

.تجاریترازهای

ازتمندقدربسیاراینشانهتوانندمیکهخبرهااینانتشاربهعمدهدیدبابازارهاعموماوشوند،میمنتشرماهانهیاهفتگیمربوطهاقتصادیهایداده

.باشیداهآگاهمیتشانوارتباطدرجهوشوندمیعرضهاطالعاتاینکههاییزمانازبایدشما.کنندمیگوشکندمیحرکتآندربازارکهباشدمسیری

.دشودادهجایگزارشآندربایداطالعاتچقدراینکهودادخواهدارایهخاصگزارشیکباندازهمهماینشانهبروکرهاپلتفرماغلبدربارهاطالعات

تفاوترسدنمیبنظر.داردارزشپوند100ترینراین.کندخریداریراترینرجفتیکخواهدمیواستلندندرآمریکاییتوریستیککنیدفرض

بهتواندمیوکردهایجادرازیادیاختالفدرصد/واحدیکحتیشود،معاملهروزدردالرمیلیاردهاوقتیاماباشد،کردهدالربهاصلیقیمتباچشمگیری

Current exchange rate.بگذاردتاثیربازارهارویبرزیادیمقدار

نرخ تبادل حال حاضر

Price decrease/increase

افزایش قیمت/کاهش

Price of trainers in dollars

قیمت ترینر به دالر

$1.45 to £1 

پوند1دالر برابر با 1.45هر 

100 x 1.45 = $145.00

$1.30 to £1

پوند1دالر برابر با 1.30هر 

$1.60 to £1

پوند1دالر برابر با 1.60هر 

Pound falls

نزول ارزش پوند

Pound rises

صعود ارزش پوند

100 x 1.30 = $130.00

100 x 1.60 = $160.00
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(تورمیاCPI)کنندهمصرفبهایشاخص•

(PPI)کنندهتولیدبهایشاخص•

داخلیناخالصتولید•

(M2پولیپایه)پولیعرضه•

اشتغالگزارش•

تجاریتراز•

داده های اقتصادی بر روی بخش ها و قسمت های خاصی از بازار تاثیر می 

ها تاثیر بنابراین مهم است که زیر داشته باشیم این داده های بر روی بازارگذارند 

.می گذارند تا بتوانیم با روندها و برگشت روندها همراه شویم
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ارکنیرویآمارادارهتوسطشدهتعیینزندگیهزینهسنجشاین

بطورکهاستتورمنشانگرشاخصCPI.باشدمیمتحدهایاالت

زمانطولدرنسبیقیمتمقایسهمنظوربهوشودمیدنبالوسیعی

مصرفمنتخبخدماتوکاالهاازمعینیوثابتنمونهبرای

.باشدمیکنندگان

CPIدرزیراداردراتورممیزاندادننشاندراغراقپتانسیل

دیدجفناوریتغییرحالدرهمیشههایقیمتوکاالهاتغییرازای

.شودنمیتنظیم

بانککهآنجاییازامادارد،اقتصادرویبرمنفیتاثیرباالترقیمت

بهرهنرخبواسطهشدهایجادقیمتیتورمبهاغلبمرکزیهای

افزایشگزارشاتبهارزهااوقاتبعضیدهند،میپاسخصعودی

.دهندمیمثبتپاسختورم
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روشیفعمدهبهایزمانطولدرتغییراتمیانگینکنندهتولیدبهایشاخص

بسادگید،سنجمیراتولیدشانبرایداخلیکنندگانتولیدتوسطشدهدریافت

.دهدمیقراردسترسدرراتورمبرایدیگریمعیارکاراین

.فرآوریوکاالصنعتی،بخشجملهازدارد،جزءچندینشاخصاین

دریاکنندهتولیدسمتدرراتورمکهآنجاییازکنندهتولیدبهایشاخص

.داردتفاوتCPIباسنجدمیفروشعمدهسطح

بهایواستفصلیغذاییموادبهایاینکهبدلیل–باشیدداشتهتوجهلطفا

کهدارندنایبهتمایلگرانتحلیلازبسیاریکند،مینوسانتناوببهانرژی

وغذاییموادبهایباستثنایکهکنند،تمرکزتورمcoreنرخرویبر

تاثیرCPIبامشابهایرابطهبامختلفبازارهایرویبرPPI.استانرژی

اختپردمیزانرویبرنهایتدرکنندگانتولیدهایقیمتزیراگذارد،می

.گذاردمیتاثیرکنندهمصرف

یدتولراهاگزارشاینکهباشدمیمتحدهایاالتکارنیرویآمارادارهاین

.کندمی
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نای.استاقتصاداندازهبرایمعیاریداخلیناحالصتولید

وکاالهاتمامپولی،ارزشدالری،ارزشکلمعرفمعیار

.باشدمیمشخصیزمانیدوهطیشدهتولیدخدمات

،(ماهانهاوقاتبرخیاما)شود،میمحاسبهساالنهشاخصاین

وهادولتوکارهاوکسبخانوارها،هایهزینهافزودنبا

.خارجیخریدهایخالص

GDP = C + G + I + NX

:رابطهایندرکه

Cخصوصی،مصرفتماممعادل

Gدولتیکردهایهزینهجمعمعرف

Iکشورگذاریسرمایهجمعمعرف

NXکشورصادراتکلخالصبابرابر

یکاقتصادیسالمت"نشانگر"بعنوانمعموالشاخصاین

.رودمیبکارکشور
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هایچکها،گذاریسپردهبرایتقاضا،(M1بهمعروف)گردشدرارزجملهازباشد،میمتحدهایاالتپولیمنبعاندازهعبارتاین

.باشدمیهاگذاریسپردهمواقعبعضیوشبانهEurodollarواندازپسهایحسابپول،بازارهایسرمایهبعالوهغیربانکی،مسافرتی
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FOMC(فدرالآزادبازارکمیته)شودمیادارهیلنژانتتوسطحاضرحالدر.

میتعیینهبهرنرخوقتی).کندمیتنظیمرابهرهنرخوکردهتعیینراپولیهایسیاستوباشدمیرزروفدرالازایشعبهکمیتهاین

صادرراوندرتغییرسیگنالتواندمیگذارد،میتاثیرخدماتوکاالهابرایتقاضارویبرکند،میتعیینراتجارتهزینهانجامیکشود،

.(کند

گیریتصمیمدهدمیانجامدولتیبهاداراوراقفروشوخریدبواسطهراآنFEDکهپولیپایهکاهشیاافزایشدربارهتواندمیکمیتهاین

.گذاردمیتاثیربازارهارویبرشدتبههانشستایننتایجونمایدمیبرگزارنشست8سالهر.نماید
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بامقابلدرورشد،میزانتحریکجهتنقدینگیعرضهافزایشبارزروفدرال

.کندمیتسهیلآنثباتواقتصادرشدتورمزماندرپولیپایهکاهش

:استزیرقرارازآنمفاداصلیآیتمسه

ذخیرهملزوماتاداره

بهرهنرختغییر

آزادبازارعملیات

هابانکاین.استرزروفدرالسیستممحلیبانک12ازیکیرزروفدرالبانک

.باشندمیFOMCهایسیاستاجرایمسئولمشترکبطور

پرداختهنمایندوعاملونقدینگیانتقالبرایپایینهزینهبامکانیزمیبانکاین

.باشدمیدولتیهایحقوقوملیبدهیدرجمعیهای

ربرابدربایدگذاریسپردهموسسهیککهایسرمایهمقدارهمچنینبانکاین

.کندمیتعیینراباشدداشتهاختیاردرذخیرهدرمعینسپردهتعهدات
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اربیكارينرخكهباشدميخانواربررسيگزارشنخستینشود،ميتهیهگزارش2.هستنداقتصاديفعالیتشاخصترینمنظماشتغالگزارشات

ساعتيمزددستمیانگینوهفتگيكارمیانگینغیركشاورزي،بخشاشتغالاعدادكهباشدميكاروكسبگزارشگزارش،دومینوكندميایجاد

.كندميتعیینرا
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ازكيی.باشدمياشتغالبازارقدرتازسنجشيبیكارينرخ

سنجندميرااقتصادیكقدرتتحلیلگرانكهروشهایي

ميكارگرانيدرصدوشدهایجادهايشغلتعدادبواسطه

شركتیكهآنجایاز.باشدمينیستندشغلیافتنبهقادركهباشد

شافزایتقاضابرآوردنبمنظورراخودكارنیرويبایدها

.استاقتصاديرشدنشانگرقدرتمندشغلایجاددهند،

بهرابازارهاكهاستگزارشيگزارش،اینزیاديحدتا

توجهوندشمنتشرنتایجوقتيودهدميحركتمقداربیشترین

وتاهيكفاصلهبهگرانمعاملهاغلب.بشودآنهابهبایدزیادي

عنوانبدیگرگرانمعامله.كنندنميمعاملهبازارازبعدوقبل

.نگرندميآنبهمعامالتيفرصتي
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ادرصكشوریككهراخدماتيوكاالهاارزشبیناختالفتجاريتراز

ميراكندميواردكشورآنكهراخدماتيوكاالهاارزشوكندمي

شدهصادركاالهايازبشترشدهواردكاالهاياگرحالیكهدرسنجد،

اهمیتنیزبازارهاجهتوروندها.داردوجودتجاريكسريباشد،

.دارند

بهسبتنارزیكارزشتقویتباعثبایدبهبوديبهروتجاريترازیك

.شودوخامتبهرویایاثباتباتجاريترازدارايدیگرارزهاي
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نسبتبایدAكشورارز"خریدقدرتبرابري"احیايبمنظورپسباشد،BكشوربهنسبتباالترتورمنرخازدیدنآسیبحالدرAكشوراگر

.شودتضعیفBكشورارزبه

باشدقدرتمندكافيباندازهاستممكنتورمنرخآیندهگوید،ميهاگمانوحدس.كنندميبرآوردرارویدادهابازارها:گمانوحدسوانتظارات

.آورددرحركتبهشودظاهرواقعيروندآنكهازقبلبسیارراتبادلنرخكه



www.pcmfa.net

:باشندميزیربصورتاستتاثیرگذارتبادلنرختحركاترويبربنیاديدیدگاهازكهاصليعاملدواقتصادي،نیروهايدركبراي
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هبتمایلهستندمدتبلندتجاريمازادباارتباطدركهارزهایي

وماندگارتجاريهايكسريباكهدارندارزهایيبرابردرتقویت

ارزهايخریدخالصوجودهمآنسادهدلیل-هستندارتباطدرمداوم

هبنسبتصادراتبودنباالتربهمربوطتجاريترازمازادداراي

.باشدميواردات

این.سنجدميرا(صادرات-واردات)تجاريترازتجاريجریانات

ميدیگركشورهايبهكشوریككهباشدميكاالهایيمقدارعدد

كشورهادیگرازكشوریككهكاالهایيمقدارمنهايفروشد

ليالملبینهايتراكنشتماميشاملمحاسبهاین.كندميخریداري

.استكشورآنتجاريترازمعرفوباشدمي
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كشورهاي.نمایندوارالملليبینكنندگانتولیدازتاكنندميصادرالملليبینمشتریانبهبیشترباشندميكنندهصادرخالصبطوركهكشورهایي

تاهستندلليالمبینبازاربهكاالهافروشندهبیشتركشورهاآنكهاستحقیقتآنعلتبهاین.هستندتجاريترازمازاددارايخالصكنندهصادر

افزایشاعثبرونداین.نمایندخریداريكشورآنكاالهايخریدبمنظورراارزاینبایدالملليبینمشتریان.باشندالملليبینبازارازخریدار

.شودميكشورآنارزارزش
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.نمایندصادركشورهاآنبهتاكندميواردبیشترالملليبینتولیدكنندگانازهستند،صرفكنندهواردكهكشورهایي

آنارزبرايتقاضایجهنتدرالملليبینكنندگانتولیدازتاكنندميصادرالملليبینمشتریانبهبیشترباشندميصرفكنندهواردكهكشورهایي

آنكهتاسحقیقتآنعلتبهاین.باشندميتجاريترازكسريدارايخالصكنندهصادركشورهاي.نمایندواردزیرایابدميافزایشكشور

.بفروشندالملليبینبازاربهتاهستندخارجيكاالهايخریداربیشتركشورها
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وركشارزبایدكنندگانواردالمللي،بینكاالهاياینخریدبمنظور

.نمایندخریداريراخارجيارزوفروختهراخود

تجاريترازیك.شودميكشورآنارزارزشسقوطباعثرونداین

دیگرارزهايبهنسبتارزیكارزشتقویتباعثبایدبهبوديبهرو

.شودوخامتبهرویاثباتباتجاريترازداراي
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وابستهادياقتصدارايكهبیاندازیم،نگاهيژاپناقتصادبهبیاییدمثال،بعنوان

ملليالبینمشتریانبهبیشترژاپن.باشدميتجاريمازاددارايصادراتبه

.دباشكنندهواردالملليبینكنندهتولیدكشورهايازتاكندميادرص

یكژاپن.استنشدهتنديارزشكاهشدچارعدلیلژاپنتجاريمازاد

این.استكشوراینGDPاز%3تجاريمازادباصرفصادركننده

ارزشكهاستاینمدهبرايراJPYخریدبرايالملليبینتقاضايوضعیت

یجاداالملليبینمشتریاناقتصاديشدیدهايضعفوجودبا(JPY)ژاپنین

.نمایندخریداريراژاپنيمحصوالتتاكندمي
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ن باید بمنظور خرید این كاالهاي بین المللي، وارد كنندگا

ارز كشور خود را فروخته و ارز خارجي را خریداري 

این روند باعث سقوط ارزش ارز آن كشور مي .نمایند

.شود

رزش یك تراز تجاري رو به بهبودي باید باعث تقویت ا

ا یك ارز نسبت به ارزهاي دیگر داراي تراز تجاري ب

.ثبات یا رو به وخامت شود
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ژاپن.باشديمتجاريمازاددارايصادراتبهوابستهاقتصاديدارايكهبیاندازیم،نگاهيژاپناقتصادبهبیاییدمثال،بعنوان

.باشدكنندهواردالملليبینكنندهتولیدكشورهايازتاكندميصادرالملليبینمشتریانبهبیشتر
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تنديارزشكاهشدچاراقتصاديشدیدهايضعفوجودبا(JPY)ژاپنینارزشكهاستاینعمدهدلیلژاپنتجاريمازاد

.استنشده

.استكشوراینGDPاز%3تجاريمازادباصرفصادركنندهیكژاپن

يخریدارراژاپنيمحصوالتتاكندميایجادالملليبینمشتریانبرايراJPYخریدبرايالملليبینتقاضايوضعیتاین

.نمایند
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.داردشوركآنارزارزشسطوحرويبرمستقیمتاثیردیگركشوريبهكشوریكازهاپرداختترازدرتغییریكواضحبطور

هارداختپترازدرتعییراتتفاسیردركوترازاینبهمربوطاقتصاديهايدادهداشتننظرزیرگرانمعاملهبراي،بنابراین

تا121.00ازUSD/JPYارزجفت12/2003الي8/2003از.شودميتقویتاقتصاديضعفوجودباJPY.دارداهمیت

.كردحركت107.00
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جریاندالرمیلیارد2.2بهنیازكهباالبسیارتجاريكسريیكباباشد،ميصرفكنندهواردیكمتحدهایاالتمثال،براي

.باشدميتجاريپایهاساسبردالرارزشبیشتركاهشازجلوگیريبرايروزانهسرمایهورود
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هبتوجهباکهراارزیخالصمقدارایسرمایهجریانات

فروشبهیاشدهخریداریعمدههایگذاریسرمایه

ایهسرمجریانترازیک.کندمیگیریاندازهرامیرسد

هبخارجیسرمایهورودکهاستاینازحاکیمثبتای

درکهایسرمایهازهاگذرایسرمایهبرایدرکشور

قاضاتبنابراین.رودمیفراتراستکشورارخروجحال

هنتیجدرکهیافتخواهدافزایشکشورآنارزبرای

.گرددمیکشورآنارزارزشافزایشباعث
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گذارانایهسرمتوسطشدهخریداریخارجیهایگذاریسرمایهکهاستایننشانگرمنفیایسرمایهجریانترازدیگر،بعبارت

بهسبتنبیشتریسرمایهخروجبنابراین،.شودمیخریداریخارجیگذارانسرمایهتوسطکهاستمقداریازبیشترداخلی

شورکآنارزارزشافزایشبنابراینوکشورآنارزبرایتقاضاافزایشباعثکهداشتخواهدوجودکشوربهسرمایهورود

.شدخواهد
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کهباشند،یمتورماساسبرشدهتعدیلبهرهنرخبرپایهسرمایهبازگشتباالترینجستجویدرالمللیبینسرمایهجریانهای

واهدخجریانبهوقتیسرمایهوپول.گرددمیارزهاآنتبادلنرخصعودوباالبهرهنرخباارزهایبرایتقاضاایجادباعث

اوراقوسهامنندماکشور،یکمالیابزاراگر.باشدداشتهبهمراهرارسیککمترینباسرمایهبازگشتباالترینبتواندکهافتاد

برایارآنارزگذارانخارجیسرمایهدهد،ارایهپایینینسبتاریسکنرخدرراباالیینسبتاسرمایهبازگشتنرخقرضه،

.نمودخواهندتقاضاکشورآندرگذاریسرمایه
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:کهاستاینازحاکیدالربیشترقدرت

ترارزانراخارجیکاالهایتواندمیمتحدهایاالت

خارجیکاالهایخریدهزینهسقوط=نمایدخریداری

دبوخواهدترگرانهاخارجیبرایآمریکاییکاالهای

هایشرکتبهوضعیتاین=کندمیسقوطتقاضاو

مینکمکیصادراتبرایکاالتولیدبرایآمریکایی

.کند
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تکیهداتواربرکهمیکندکمکهاشرکتبهاین=کنندمیخریداریرابیشتریآمریکاییکاالهایآمریکاازخارجافراد

خارجیکاالهایکنند

وارداتبرایتقاضاسقوط=شودمیترگرانهاآمریکاییبرای

همیشهینااگرچهیابدمیبهبودتجاریترازیابدمیافزایشصادراتکهآنجاییازشودضعیفدالراگرکهکنیدتصور

ارز،کیارزشافتازپسباالفاصله.اندشدهصادرپیشماههاصادراتیاووارداتسفارشاتبیشتر.نیستداستانهمه

.دیابمیافزایش(کنندهتولید)مبداکشورارزلحاظبهقیمتاماماند،میباقیقبلیمقداردرتقریباوارداتحجم
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تاکندیمتروخیمراتجاریترازارزشاختالفوماند،میباقیقبلیمقداربهداخلیکاالهایصادراتارزشدیگر،بعبارت

اقتصادیفعالیتپهلوبهپهلومرکزیهایبانکوهادولت.شودتعدیلجدیدتبادلنرخاساسبرصادراتوارداتوکهزمانی

بایدبارهدوبنابراینوکردهحفظشاناقتصادیاهدافبهشدننایلبرایالزمهسطوحدرراپولیعرضهتاکنندمیحفظرا

هایاعالنوهادادهباالترینردهدرراآماراینکهدارداهمیتگرانمعاملهبرایچقدرکهشودتاکیدموضوعاینرویبر

.آنهاکننداتحفظگذاشتخواهدمعاملتاثیررویبرکهکلیدیاقتصادی
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هاقیمتافزایش=ارزارزشکاهش=تورم=زیادبسیارپول

بیکاریافزایش=کماقتصادیبازدهی=کمبسیارپول
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تابودخواهداتقاضموردبیشترپذیررقابتخدماتوکاالهاازایگستردهطیفونسبیقیمتثباتباشدهایجاداقتصادیکارز

ترینباالبتواندکهرفتخواهدجاییسرمایه.داردقرارکمصادراتیکاالهایوباالتورمبهمراهسیاسی،طوفاندرکهکشوری

نسبتاایهسرمبازگشتنرخقرضه،اوراقوسهاممانندکشور،یکمالیابزاراگر.بیاوردبدستراریسککمترینبابازگشت

واهندخاتقاضکشورآندرگذاریسرمایهبرایراآنارزخارجیگذارانسرمایهدهد،ارایهپایینینسبتاریسکنرخدرراباالیی

.نمود
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از.نندکمیبازیسفتهبازاردرکنندمیجابجاراتبادلیهایترخمتفاوترویدادهایچطوراینکهدربارهارزیگرانمعامله

تقاضاورهاکشدیگردرسیاسیثباتیبیاخبارباشند،میشانسرمایهبرای"ایمنی"جستجویدرگذارانسرمایهکهآنجایی

درچهآنبهنسبتباالتریسرمایهبازگشتجستجویدرخارجیگذارانسرمایهکههمچنانکه.دهدمیافزایشرادالربرای

.رودمیباالکشورآنارزارزشویافتهافزایشکشوریکبهرهنرخهستند،کنندکسبمیتوانندخودشانکشور
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مدتبلندیروندهاجهتبینیپیشبرایتواناییبنیادیتحلیلکلدیهایمزیتازیکی

حدازمترکبیشتریاارزهاآیااینکهسنجشبرایراهنماییبعنوانبنیادیتحلیل.است

میحرکتهامحدودهدرمعموالارزهااصل،در.کندمیعملاندشدهگذاریارزش

سنجشایبربنیادیتحلیلبردنبکار–بخشندمیتوسعهرابزرگهایمحدودهوکنند

مااآیدمیبدستترمدتبلندمعامالتباعمومابیشترسود.دارداهمیتروندجهت

کهیآنجایازمدتکوتاهمعامالت.استترآسانمدتکوتاهدرسفارشاتجریانبرآورد

.نیستمناسبالنفسضعیفافرادبرایشودمیشاملراشدیدینوسان
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اولدرجهدریلتحلاین.باشدميحجموقیمتهايدادهتاریخچهرويازآیندهقیمتيروندهايبینيپیشبارابطهدرتكنیكالتحلیل

.باشدميحركاتایندرالگوهابهكردننگاهوحركاتوهاقیمتبررسينمودارها،بهمراجعهبارابطهدر

با.دارددوجوآیندهاحتماليرفتارگذاريپایهوسهم/ارزجفتیكتاریخچهبهكردننگاهامكاننمودارهاكاملمطالعهبابنابراین

وكاتورهااندیبعالوه،.كنیمتعیینراشوندهتكرارالگوهايتاداردوجودامكانایناحساساتوحجمقیمت،جزء،سهبهكردننگاه

.آیندميمایاريبهفرایندایندراسیالتورها
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حجمسطوحودادهوقیمتتاریخينمودارهايعمدتاچارتیستیك

یك.برندميبكاربازارهادرآتيروندهايبینيپیشبرايرامعامالت

ارزجفت/بهادارورقه/سهمیكاینكهارزیابيهنگاماستممكنچارتیست

تحلیلگر.نمایدميتركیبتكنیكالتحلیلبارابنیاديتحلیلخیریابخردرا

كتورهاياندیازتركیبيبعالوهامادادخواهدانجامروباالفرآیندتكنیكال

هبقادرآنهاكهباشدبحثجايتواندميایناینحالبامومنتوموروند

.باشندميبازارازبیشتريدیدگاهدادن
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Technical Indicators   اندیكاتورهاي تكنیكال

Price based indicators: اندیكاتورهاي بر پایه قیمت

Bollinger bands *
Envelopes

Momentum Indicators: اندیكاتورهاي مومنتوم

Accumulation/Distribution
Momentum 
Money Flow Index
MACD rate of change
Rate of change percent

Moving Averages: میانگین متحرك:

Moving average exponential میانگین متحرك نمایي

MACD *
Moving averages; weighted/simple/triangular 
مثلثي/ساده/ میانگین هاي متحرك وزني *
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Oscillators: اسیالتورها:

Chalkin Oscillator
Commodity Channel Index   شاخص كانال كاال

Detrended price index

MACD
Relative Strength Index * شاخص قدرت نسبي

Stochastics Oscillator * استوكاستیك

Volatility: فراریت

Average True Range *

Bollinger Bands *

Chalkin Oscillator

Mass Index

Standard Deviation
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Volume Based Indicators: 
حجمبرپايه انديكاتورهاي 

Accumulation/Distribution
Ease of Movement
Negative Volume Index
On Balance Volume
Positive Volume Index
Price and Volume Trend
Volume *
Volume Oscillator
TRIN
VWAP

قیمت با وزن حجم معامالتمیانگین 

شدخواهدبحثشاندربارهادامهدردارستارههايآیتم
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جهتیكدركنندروندهاميحركتروندهاقالبدرهاقیمت

جهتدرتغییرباعثعمدهرویداديمگركردخواهندحركت

وحركاتقالبدرچهشود،ميتكرارتاریخ.شودآنحركت

.افرادرفتاريالگوهايقالبدرچهباشدنمودارداخلالگوهاي

البقدرحداقلیابیني،پیشقابلجهاتيدربازارهابنابراین

.كنندميحركتسنجشقابلالگوهایي
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دادنرارقزماندرماكهعواملازبعضيباشدخودمانتریدهايدراستفادهموردتكنیكالتحلیلاعمالبهنگاهمانوقتي

:ازعبارتندبگیریمنظردراستممكنمعامالتمان

،شوندميتولیدقیمتحركاتتوسطكههایيسیگنالبعنوانالگوها

نمودارهادرونهايآرایشوالگوها
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مقاومتوحمایتسطوح

روندخطوطیاقیمتچرخشنقاط

كهاستهایيسیگنالتفسیروارزیابيتكنیكالتحلیلدرماهدفكهاستاینشودگرفتهنظردربایدكهحیاتينقطه

.استجاريوضعیتدرآنهاتولیدحالدرآنقبليهايسیگنالتستبابازار
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استشدهتشكیلزیرمواردازنموداریك:

در"روزيبینمعناي).شودميفشردهدورهیاتكينقطهیكبعنوانروزهرنمایشبرايكهروزانهروزيبینهايداده

"(روز
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حركتیكاستممكنايدقیقه5نموداریكدركهآنچه.كنندميتكرارهافریمتایمتمامدرراخودقیمتيهايآرایش

شكیلتنمودارهايرويبرمعموالگرانمعامله.بودخواهدترمدتبلندنموداردراصالحیاكوچكجهشیكباشد،برگشتي

ووچكتركفریمتایمهرچه.كنندمياستفادهقیمتمدتكوتاهحركاتبینيپیشبرايروزيبینوروزانههايدادهازشده

.باشدميدسترسدرجزییاتباشند،داشتهكمتريفشردگيهاتاریخهرچه

لشاموفراریتدارايتوانندمينمودارهانوعایندارد،وجودمدتكوتاهنمودارهايایندرزیاديجزییاتحالیكهدر

ميقیمتيهايگپوبزرگhigh-lowهايمحدودهقیمت،ناگهانيبزرگحركات.باشندروندهاتستیاخطااخطارهاي

دراملهمع.سازداختاللدچارراقیمتحركتونموداركلينمايتوانندميكهباشندگذارتاثیرفراریترويبرتوانند

بهتر،سطوحدروروداجازهشمابهكردنمعاملهنوعاین-استباالتراحتمالباايمعاملههمیشهاصليروندجهت

درعامالتمبیاندازید،نگاهيبازاربزرگترنمايبهدهدميرابهترریواردوریسكهاينسبتوبهتراستاپهايسفارش

.داشتخواهدبردرسودناگهانيوسریعمدتكوتاهمعاملهیكمانندبهاین.بگیریدرامدتكوتاهراروندخالفجهت
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دهیمتشخیصرامعامالتترینمحتملوبهترینتاكندميكمكمابه.

باشیمتردقیقدهیمقرارراخوداستاپهايسفارشكجااینكهدربارهكهدهدميرااجازهاینمابه
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دربرنجگرانمعاملهوقتی1700سالاوایلازقیمت.گرددمیبردوریگذشتههایزمانبهنمودارهاتاریخچه

وثابتزمانیورهدطیهاقیمتبرکردننگاهایدهاینپشتتفکر.کردندکاغذرویبربرنجقیمتترسیمبهشروعتوکیو

.برندمیسودهاقیمتاینازچگونهاینکه

باشدیمآنبهمربوطتحلیلوقیمتحرکتازغالبابزاریهنوزاستیککندلشکلبهژاپنیتکنیکالتحلیل.
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مالیایحرفههاوکارگزاریسویازمنتخبابزاریبهقیمتنواراستکردهپیشرفت21قرندرفناوریکهآنجاییاز

راودشانخنمودارسپسکردند،میثبتدستیبصورتراآنهاوبرداشتهقیمتنواررویازراهاقیمتگرانمعامله.شدمبدل

محققحالدراهشدنفراگیرهمهاحتماالیابودهگیریشکلحالدرالگوهازمانيچهببینندتاکردندمیترسیمدستیبصورت

.خیریااندبوده

ترینبهدرهافرصتكند،نميعملدرستقیمتنواروقتي"كهگیردميسرچشمهآنازگفتهاینكهجایيبنابراین

(لویمورجسيازقولينقل)".اندداشتهقرارخودوضعیت
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ازوسیعيمقادیركهآنجایيازآنها.استكنندميمشاهدهبازارهادرآنچهازگرانمعاملهدیدگاههاينمودارها

میمتصكهاستافرادتكتكبهمربوطایننهایتدر.باشندميبازارهابسويهایيپنجرهكنندميارایهرااطالعات

گزینهاهبهمرتوانميرانمودارهاروشيچهبهواینكهدادهترجیحاستفادهبرايرانمودارخواندنبرايروشيچهبگیرند

.نمودتنظیمانواعوهااندازهرنگها،ازمختلفيهاي

3برندميبكارنمودارهاكهپایهنمودار:

ايمیلهنمودارهاي

شمعينمودارهاي

خطينمودارهاي
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موردایندرداد،خواهیمنشانرامشابهيارزجفتشمابهEUR/USDزمانطيمشابهارزجفتچطوردهدمينشان

ازتفاوتيمتقریباتفسیركدامهراماگفتخواهدرامشابهيچیزشمابهارزجفتهر.باشدميمشابهيدورهجستجويدرمشابهي

نایودهیدميترجیحرنمودارهاخواندنبرايروشيچهنماییدمشخصكهگرددميبرشمابهاین.دادخواهندارایهرانمودار

كنیدميمعاملهراچیزيچهوچطوراینكهدربارهآنپشتروانشناسيوشمامعامالتيروشآنچهبابخوبياستممكن

.باشدداشتههمبستگي
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سادگيبهچیزيشاملكهباشدميخطينموداریكبردنبكاراطالعاتخواندنبرايروشترینسادهنموداریكدر

.باشدميبعديcloseقیمتتاcloseقیمتازخطیكترسیم

كیطيراارزجفتیك(موردایندر)قیمتحركتماشوندميرسمومتصلیكدیگربهخطیكباخطوطاینوقتي

خطیكتوسطشدهمتصلاينقطههايدادهازسريیكبواسطهخطينمودار.كنیمميمشاهدهمشخصيزمانيدوره

نندكميتغییرزمانطيكههايدادهكشیدنتصویربهدرراكاربردبیشترینخطينمودارهاي.شوندميدادهنمایشمستقیم

.باشندمي
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ذیلمواردما.بگویدشودمياعمالبازارهارويبركهوقتيكميچیزهايتواندميفوقخطسادگيبهچیزيحتي

:دانیمميرا

استشدهبازبازار

باشدشدهبازاستممكنمعاملهیك
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استنكردهحركتهرگزقیمت

استممكن.استنكردهحركتقیمتدقیقه،5مثالبطورزماني،دورهآنبرايواستشدهبازخاصيقیمتدربازار

وقتيحتينبنابرای.استنكردهحركتمقایسهاینبراياماباشدكردهحركتازپسشایدوباشدكردهحركتنقطهآنتاقیمت

.گویدميبازاردربارهچیزيمابهاستفوقخطمانندافقيخطیككه
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:مثال دیگری در ذیل نشان می دهد قیمتها و خطوط در زمان مربوطه با یکدیگر برخورد می کنند
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هستندخطینمودارهایازترپیچیدهکمیایمیلهنمودارهایکنید،تعیینآنهادرونبیشتریهایدادهتوانیدمیآنجاییکهاز.

.دهدمینشانراهاLowوهاHighنیزوopenوcloseهایقیمتنموداراین
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دهدمینمایشارقیمتباالترینمیلهآننقطهباالترینوزمانیدورهآنبرایشدهیافتهدستقیمتترینپایینعمودیمیلهکف.

قیمتزیراشوند،میخوانده"OHLC"نمودارهایاغلبایمیلهنمودارهایبعالوه،.دهدمینمایشکلیبطور-درافقیخط

open،High،Lowوclose(دهدارایهاستقرارنمودارکههرچیزیدقییایا)–دهدمینشانراخاصارزی.

دهدمینمایشراشدنبستهقیمتراستسمتافقمیلهوشدنبازقیمتمیله،چپسمت.

مثالاینبرای-راارزجفتمعامالتیمحدودهعمودیمیلهEUR/USD
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داریمرازیرروزانهقیمتیمیلهدوما.گویدمیمابهبازاردرضعفوقدرتدربارهچیزیچهروزانهقیمتیمیله:
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بودههچقیمتباالتریناست،شدهبازبازارقیمتیچهدرگوید،میرامشابهیکلیدیاطالعاتمابهقیمتیمیلهدوهر

.استشدهبستهقیمتیچهدرنهایتدرواستبودهقیمتیچهقیمتترینپاییناست،

،به.جیمبسنرابازاردرنسبیضعفوقدرتهستیمقادرماباالروزانهقیمتیمیلهدومقایسهبااین،برعالوهاگرچه

ازبیشترصلهفاباشدهیافتهدستقیمتباالترینوترینپایینباشد،بزرگترقیمتیمیلهمحدودههرچقدرتر،سادهعبارت

.باشدمیبیشترفروش/خریدقدرتیاوقدرتمندترتمایالت/حرکاتیکدیگر،

High for the period -
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رابازاردرمحدودقدرتیاقیمتجانبیحرکتمحدودهخودنوبهبهباشد،کوتاهترقیمتیمیلهمحدودههرچقدربالعکسو

.دادخواهدنمایش

یاحمایتحسطباشد،بیشترجدیدمیلهشدنبازقیمتوقبلیمیلهشدنبستهقیمتفاصلهگپهرچقدراین،برعالوه

.باشدمیقیمتبرایقدرتمندتریمقاومت
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زمانیدورهقیمتباالترین

زمانیدورهقیمتترینپایین

شدنبازقیمت

شدنبستهقیمت

30دقیقه،15دقیقه،5دقیقه،1بابرابرتواندمیزمانیدوره)دهدمینشانمشخصزمانیدورهبرایرا"محدوده"عمودینمودار

.(ماهه1ای،هفته1روزه،1ساعت،4ساعت،1دقیقه،

نقطهتااست،کردهعبورyشدنبازقیمتازاست،شدهمعاملهپایینسمتبهابتدااست،شدهبازxدرقیمتکهکنیممشاهدهتوانیممیما

zنقطهدرواسترفتهباالaاستشدهبسته.

.باشدمیclose=aوopen=x،Low=y،High=zاینجادرکه

.استشدهبستهشدبازابتدادرکهقیمتیازباالترقیمتکهبگوییمتوانیممی
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یمبدستروزانهقیمتیمیلهیکازرازیراطالعاتما.دهدمیقیمتحرکاتوبازاردربارهکمیاطالعاتمابهسادهملیهیکفقط

:آوریم

اندداشتهحضوربازاردرسمتدوهرفروشوخرید

(استرسیدهایانپبهفروشافقیخطازباالترخریدافقیخطاینکهبدلیلدانیممی)–استبودهفروشفشارازبیشترخریدفشار

بینمحدودهیکدرقیمتHighوLowاستشدهمعامله

استداشتهوجودقیمتیمومنتوم

استداشتهوجودقیمتنوسان

استداشتهوجودبازاردرنقدینگی

 قیمت نزدیک بهlowباز شده است

فشار فروش در کار بوده سپس خریداران مبادرت به ورود به بازار کرده و قیمت را باالتر برده اند

قیمت نزدیک به سقف دوره زمانی مورد نظر بسته شده است

آنزاآگاهیبهماکهبازارتشریحکنیم،میارزیابیرابازارجاریوضعیتوقتی

چطورکهیمهستایندانستننیازمندماگوید،میچهمابهقیمتیمیلهکهاستاینداریمنیاز

بهلمهکواقعیمعنایبهگیریممینظردررامانبعدیمعامالتوقتیوکنیمبیانراآن

.استمعنیچه
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یار نمودار زیر چگونگی خواندن نمودار و اینکه چرا در این مسیر که مشاهده می کنید به روشی صعودی حرکت کرده را بس

:این نمودار بر روی چند رویداد تاکید می کند–واضح توضیح می دهد 
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.استدادهقرارفروشسفارشیکXگرمعاملهبنابراین(^)–هستندفروشحالدربازارجاریقیمتزیرگرانمعامله1.

.شودمیبازارقیمتآمدنپایینباعثاین2.

آیدمیبوجودادامهدرمشابهفروشمعامالتازتعدادی3.

معاملهتاکندمی"بازخرید"راخودپوزیشنXگرمعاملهاستکردهافتبازاروکردهسقوطبهشروعقیمتاکنونحالیکهدر4.

.نمایدتکمیلراخود

دانیممیمابنابراینکنیدمشاهدهراشودمیبازقبلیcloseازترپایینقیمتیملیهدرافقیخطکهنقطهایندرتوانیدمی5.

.استنزولورفتنپایینحالدربازار

.6Trader Xاستکردهجاریقیمتازباالترخریدبهشروعتازه.

.دهدمیادامهراکاراینانجاماو7.

دهدمیادامهخودصعودبهقیمتسپس8.

.9Trader Xنمایدبرداشتراخودسودتاکندمیفروشبهاقدام.
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علتبهفقطتاحقیقنمودارنوعایناستشدهدادهنسبتهاژاپنیبهشمعیشکلبهبازارهامطالعهقیاسودهندهتشکیلریشهواصلاینکهبا

کاربردمقدمخطدوارموثربطوراستیککندلهنرکهاستبودهنیسوناستیوآمریکایی،یکتوسطشدهانجامتحقیقومشتاقانهبسیارعالقه

.استشدهبازارهادر

,)استیککندلنمودارخواندنهایتکنیکاست،کردهتهیه1991سالدرراکتابینیسوناستیو Japanese Candlestick

Charting Techniques)،استشدهمراجعهآنبهدنیاسراسرگرانمعاملهتوسطآسانیوراحتیبهکهکتابی.

کشفراجبرنتقاضایوعرضهنرخوقیمتبینذاتیارتباطبگویداوبهکهکردخبرراهیسامونههماژاپنیگرمعاملهیک،18قرندر

.داردپیمایدمیقیمتکهراهیبربسزاییتاثیرگرمعاملهیکاحساسکهکردعنوانهمچنیناو.استکرده

گراملهمعاحساساتبهتوانمیرااینونمودمشاهدهرابرنجواقعیارزشومعامالتنرخبینتوانمیرابزرگتفاوتیکاوقاتبعضی

.دادنسبت

زمانگذردربعدبهآنازفرآینداین.استدادهتشکیلرادهندمیشکلجاریروزژاپنیهایشمعکهآنچهاساسبرتحلیلپایهاصولاین

دههازفیمختلهایسقوطونزولیصعودیبازارتحرکاتکههستنددلیلاینبهاصولایناساسا.استشدهبروزرسانیواصالحبخوبی

سواینبه1990

.کنندآگاهیکسبهااستیککندلدربارهاندکردهتالشدوبارهگرانمعاملهکهاستداشتهوجود
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.د بوداین جهت قادر ساختن آنها برای کسب دوباره آگاهی شان از بازار و جهت حفاظت آنها در برابر زیان هایی که در معرضشان قرار داشتن

ران بسیاری در مقابل، طی سالیان سال تحلیل و تکنیکهای نمودارخوانی و تفسیر اطالعات موجود در آیک شمع بدین معنی بوده است که معامله گ

.شروع به جمع کردن درآمدی سالم از طریق معامله گری کرده اند
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زار کندل استیک ها را می توان برای کمک به فهم معامله گران از بازارها از طریق قرار دادن در معرض تعداد متناوبی سناریوهای تکراری با

.بکار برد

ر طف هستند بکااین به آن دلیل است نمودارهای کندل استیک را میتوان به تنهایی یا بهمراه چندین روش تحلیل تکنیکال مختلف که بطور خاصی منع

.برد

می امه یابد حرفدر تئوری، الگوهای واضح و قدرتمند کندل استیک می توانند پیشاپیش درباره حرکت قدرتمند از قبل موجود که می تواند براحتی اد

.زنند

ما عرضه کندل استیکها سنجش در مقیاس کوتاه مدت تا میان مدت از حرکت قیمت می باشند و اطالعات روشنگرایانه درباره نوسانات در بازار به

.مهمتر از همه اینکه، کندل استیکها نشانگرهای در لحظه هستند.می کنند و قدرت و جهت روند را که در حال حاضر در جریان است را می سنجد
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دهد؟مینمایشراچیزیچهاستیککندل

.دباشمدرنایمیلهنموداربهمربوطکهایشیوهبهقیمت،ترینپایینوباالترینبهمراهدهد،مینشانراشدنبستهوشدنبازقیمت

.کندمیبزرگنماییراopenوcloseقیمتبینارتباطاستیککندل
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.یک کندل استیک یک خط نازک عمودی است که محدوده معامالتی برای یک دوره خاص را نشان می دهد

.میله با محدوده بزرگ در این خط عمودی معرف اختالف بین قیمت باز شدن و بسته شدن جفت ارز برای یک دوره زمانی خاص می باشد

تحلیل آن در بنابراین، کندل استیک روزانه معرف قیمت باز شدن، بسته شدن، حداقل و حداکثر بین روزی جفت ارزی خاص که شما در تالش برای

.روز خاصی می باشید است
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ز بین بدنه معرف محدوده ای است که جفت ارز در طول رو. کندل استیک نامیده می شود" بدنه واقعی"منطقه نسبتا بزرگتر 

باشد، بدنه اصلی کندل openپایین تر از قیمت closeقیمت در صورتیکه . زمان باز شدن و بسته شدن آن معامله می شود

.استیک به رنگ سیاه، قرمز یا داخل آن با این رنگها پر می شود

نمی شود، داخل بدنه اصلی در نمودار ر. خالف این موضوع زمانی اتفاق می افتد که قیمت پایانی باالتر از قیمت باز شدن باشد

.خالی یا به رنگ سبز می باشد
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راcloseوopen،high،lowقیمتی،میلهیکساختارجهتشدهاستفادهمشابهقیمتینقطهچهاراستیککندلیک

.دهدمینمایش

میرسیختمایالتبانزولیشمعقرمزرنگوگاویتمایالتباصعودیشمعیکبرایاست،مثبتنشانسبزرنگمعموال

.باشد
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قیمتیکازاستفادهبااستیکهاکندلopen،قیمتیکclose،قیمتباالترین(high)قیمتترینپایینو(low)شکل

.گیردمی

قیمتیکبدونopenاستغیرممکناستیککندلیکترسیم.

قیمتاگرcloseقیمتازباالترopen،شودمیدادهنمایشرنگسبزیاآبیکندلیکنتیجهدرباشد.

عمواقبرایقرمزرنگ)شودمیترسیمرنگقرمزکندلیکاغلبنتیجهدرباشد،openقیمتازترپایینcloseقیمتاگر

(شدخواهددادهتوضیحبیشتربعداباشند،داشتهوجوداستممکنفرصتهاهنوزاگرچهشودمیاستفادهخطر

شودمینامیدهبدنهاستیککندلشدهپربخش
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توانمیهمچنینهستند،"هاسایه"بهمعروفوهستندlowوhighهایمحدودهمعرفبدنهزیروباالبلندونازکخطوط

.شوندمیمشخصپایینیسایهزیرباlowوباالییسایهنقطهباالترینباHigh.نامیدفیتیلهیادمراآنها
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:داردرازیرهاینشانهفوقکندلتصویردرموجوداطالعات

برگشت-خطر=روزقیمتباالترین

عادیشرایط=شدنبستهیابازقیمت

خنثی=بدنه

مدتکوتاهقیمتیتراکم=شدنبستهیابازقیمت

برگشت–خطر=روزقیمتترینپایین

دهدمینمایشرانموداریکمعنیآنساختارتعریفوشمعاین
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.باشدمیاستیککندلقیمتباالترینفتیلهوپاییندمفتیله،یادمازمتعددمثالهایدر
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مینشانراذیلموارددایرهباشدهمشخصناحیه،(نموداردوهردرحقیقتدرئ)استیککندلنموداردرفوق،مثالبا

:دهند

بحرانیحمایتسطح

استبرخورداربیشتریاهمیتازنظرموردسطحباشدبلندترسایههرچقدر

کندمیچنداندوراشدهتستقیمتیاسطحاهمیتبلنددم

قیمتیدمپایینcoverمعامالتکردنshortنمایدمیبرجستهراسطحاینرویازخریدفشارو.
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درفرادابعضیاماکنیدمقایسههمباکنندمیعرضهرااطالعاتنوعیکدقیقاکهنمودارنوعدوباشیدقادرکهاستجالب

.استردفیکشخصیاولویتصرفاموضوعاین.دارنددیگرنوعبهنسبتبیشتریتبحرنمودارازخاصینوعتفسیر

.شودمیاستفادهگرانمعاملهاکثریتتوسطشمعینمودارهای
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کنندمیتفسیرترراحتبسیاروگیرندمینظردربیشترراهااستیککندلبصریظاهرگرانمعامله.

کندمیعرضهخواندنبرایراقیمتحرکتازآسانیتصویرشمعهر

همابراشمعحداقلوحداکثرآنبرعالوهوشدنبستهوشدنبازقیمتبینارتباطتواندمیفوراگرمعاملهیک

.کندمقایسه

استمنظورشانکهآنچهتنهانهودهندمیشکلراشمعیالگوهایدرکاساسوهستندضروریامریاطالعاتاین

.نندکمیکمکبازارحرکتجهتازسریعیارزیابیداشتندرگرمعاملهیکبهچطوراینکهبلکهرسانندمیرا

قیمتآندرکهرنگ،سبزهایشمعcloseقیمتازباالترopenدهدنمینشانراخریدفشاردارد،قرار.

قیمتآندرکهرنگ،قرمزهایشمعcloseقیمتازترپایینopenدهندمینشانرافروشفشاردارد،قرار.



www.pcmfa.net

ازخشبآنبهمربوطهایدادهازدورهیکمعرفهاشمعاست،شدهانتخابکهفریمیتایمبهبستهباشید،داشتهبیاد

.باشندمیزمان

،درازاربحرکتدهندهنشانکههاییفریمتایمتعدادهرچقدرشود،میمراجعهآنبهکهفریمتایمچندیناگربعالوه

.استبیشترقدرتشروندآنباشدبیشتراستمشخصجهتی

باشدمیجهتیهردربازارحرکتبراعمالقابلروشاینالبته
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شماهبکوچکرنگقرمزشمعنداردقدرتیتقاضااگرچهکهگویدمیشمابهرنگقرمزکوچکشمعاست،سقوطحالدرقیمت

وقوی"سبزرنگشمع"2آنبدنبالکهبلندتررنگقرمزشمعاینحال،با.نیستقویوبزرگآنچناننزولیروندگویدمی

اینواست،نماندهنمودارکفدرطوالنیخیلیزماناست،رسیدهخودکفبهقیمتمعنایستاینبهصعودی،رونددرپرقدرت

.شدتاییدموضوعاینبعداکهباشد،صعودیروندآغازشاید
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.شیوه تفسیر تمام نمودارها توسط کاربر تعیین می شود
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توسط گاوها، فشار فروش، فشار خرید، کنترل بازار توسط خرسها، کنترل بازار(تردید)بی تصمیمی : به ترتیب از راست به چپ
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بدنه اصلی ما می توانیم صرفا با نگاه کردن به رنگ. ما می توانیم تمایالت بازار را بسادگی با نگاه کردن به شمع ها بخوانیم

:شمع بگوییم که آیا یک شمع مثبت است یا منفی



www.pcmfa.net



www.pcmfa.net

.بدین معنیست که بازارها درباره جهتی که خواهد رفت مردد و بدون تصمیم هستند

:دو کندل زیر حاکی از خنثی بودن می باشند
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......آیا این الگو در باالترین یا پایین ترین نقطه یک روند یا یک حرکت قرار دارد–معنی 
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A =کف قیمتی قوی

B =قله قیمتی ضعیف
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.در باالترین نقطه نشان دهنده قدرت و در پایین ترین نقطه نشان دهده ضعف است
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روند است" ادامه"شمع سبز رنگ نمایش دهنده 
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!است" برگشت"یا " ضعف"فوق نوعی از کندل است که معرف Aکندل 
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آنپشتیروانشناسوکندلازاستفادهباگریمعاملهاست،بازارروانشناسیدهندهنشاناستیککندلاشکالورنگهاکهآنجاییاز

.دارداهمیتبسیارشویدمتبحروایحرفهآندرکامالاینکهبرایبرای

مینمایشامبهراباشدداشتهوجودبازاردربیشتریطمعیاترساگرباشد،داشتهوجودبازاردربیشتریفروشیاخریداگرآنها

.دادخواهدقرارشمااختیاردرراقیمتبعدیجهتبرآوردتواناییها،نشانهایندریافتنکاملتبحرودهد،
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خواهیمسخنارهبایندربیشتربعدا).کنندصحبتخرسیوگاویتمایالتدربارهگرانمعاملهکهباشیدشنیدهبارهایندرشما

شدنبستهوشدنبازقیمتتوانندمیهاکندل.باشند(نزولی)خرسییا(صعودی)گاویتوانندمیهااستیککندلاما–(گفت

داشتهمختلفیشکالاتوانندمیهااستیککندلاماباشدشدنبستهقیمتمشابهتواندمیحتیحداکثرقیمتوباشندداشتهیکسانی

شایداین،برعالوه.دهندمینشانراقیمتبعدیحرکتهانشانهاینکهاستاینطور–باشند



www.pcmfa.net

.یابدمیبیشتریشدتفروشیاخریدفشارباشد،بلندترشمعبدنههرچقدر

.استتراکمیمحدودهمعرفوقیمتکمحرکتدهندهنشانکوتاهبدنهباهایشمع

.هستندخریدقدرتمندفشارنشانگربلندبدنهباسبزرنگهایشمع

.گیردمیقرارopenقیمتباالیبیشتریفاصلهدرcloseقیمتباشد،بلندترسبزرنگشمعهرچقدر

بازارکنترلخریداراناینکهواستکردهپیشرویcloseتاopenازتوجهیقابلبطورقیمتکهاستاینفوقمثالدرموجودنشانه

.داشتنداختیاردررا

.استبیشترصعودیتمایالتدهندهنشانمعموالبلندبدنهباسبزرنگشمع

.نمایدمشخصراحمایتسطحیابرگشتاحتمالیجهتتواندمیسبزرنگبلندشمعیککاهشازایدورهازپس
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رنگقرمزشمع
باشد،دتربلنشمعبدنههرچقدر.دهندمینمایشراقدرتمندیفروشفشاربلندبدنهبارنگقرمزهایکندلسکه،دیگررویدر

.گیردمیقرارopenقیمتازترپایینcloseقیمت

رابازارکنترلفروشندگاناینکهواستیافتهکاهشopenقیمتبهنسبتتوجهیقابلبطورقیمتکهاستایندهندهنشاناین

.دارنددستدر

.باشدآتیمقاومتیسطحیکآغازیاقیمتبرگشتاحتمالینقطهیکدهندهنشانتوانمیرنگقرمزشمعیک

.باشدهراسووحشتدهندهنشانشایدرنگقرمزبلندشمعیکنزولی،بلندبدنهباشمعیکبلند،نزولیکازپسبرابر،بطور
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دردرونیکبابازاراگرنمودارهاآرایشرمزگشاییومطالعاتاداتفسیر

.دهدمیجوابباشدداشتهوجودرونددربرگشتیاباشددادنمهحال

.باشدخنثیتواندمیتصمیمواطالعهیچبدونرونداینبعالوه

یناوقتییابد،می"افزایش"قیمتدهدانجامراخودحملهگاویکوقتی.

اختهشننزولیوصعودیخنثی،هاینامبهکههستندالگوهاییهاموقعیت

.اندشده

زایشافزمانطولدرقیمتاستباوراینبرگذارسرمایهیکوقتی

تنوببه.استبازاربودن"صعودی"بهمربوطاینیافت،خواهد

باشد،تنرفپایینحالدرکهشودمیتلقیاینطوربازارهایاآنهاوقتی

.شودمیشناخته"نزولی"وضعیتاین

ربازاخرسهایوگاوهاکهگیردمیریشهآنجاییازعباراتاینضمندر

قیمتبردمیحملهبازاربهخرسیکبرندمیحملهخودشکارهایبه

وهستندمرددبازارهااستمعنیاینبهصرفاخنثی.یابدمی"کاهش"

این.دبروپایینیابرودباالاستقراربازارکهنداردوجودواضحینشانه

.استخرسهاوگاوهابینکالسیکنبردی
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ارزشآنهاازکمیتعدادتنهااماداردوجودبسیاریشمعیالگوهای

رووپشتالگوهااینکهاستحیاتیامریاینودارندکردنتوجه

.شوندمیدادهتشخیصراحتیبهکهبطوریشوندمیآموخته

کهندبدارالگوهااینکهاستضروریبرابرایاندازهبهحالاینبا

کالاشدیگرااتفاقحالدرالگوهردرچیزیچهدهیدتشخیصشما

.باشندهداشتراتاثیربیشترینتاشدهترکیبتکنیکالتحلیل

تایمبهبینید،میهفتگینموداردرراالگوییوقتیآیا:مثالبطور

نموداربعدوساعته4نموداردرسپسکنید،میمراجعهروزانه

هفتگینموداردرشماانتظاراتباروزانهنمودارآیاساعته؟یک

میافزایشبرگشتاحتمالپساست،اینطوراگردارد؟همخوانی

.یابد

.استفتادناراکاربردبیشترینوقتیالگوهااینباشید،داشتهبخاطر

الگوهای–استشدهبندیتقسیمفرعیقسمتچندبهذیلصفحهچند

اینها.داردقرارنزولیالگوهایدربارهبخشیسپسوصعودی

در)پولبکیکازپسکهدهندمینشانرابرگشتیالگوهای

.بندیامیتوسعه(نزولیالگوهای)رالییکدریا(صعودیالگوهای
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استكفدرمهمبرگشتيسیگنالیكصعودي(پوشاننده)انگولفینگالگوي

.افتدمياتفاقنزوليروندكفدرآرایشاین
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نترلكهنوزفروشندگان.شودميبستهباریكايمحدودهبااستشمعياولروز.استشمعدوبرمشتكلالگواین

تهاجميليخیفروشندگانپاییننوسانواستباریكمحدودهباشمعيشمعاینانكهبدلیلامادارنداختیاردررابازار

باشدقبليشمعبدنهشاملبایداین.ي"پوشاندمي"راقبليكندلكهاستوسیعمحدودهباكندليدومروز.كنندنميعمل

.باشدطرفدوهايسایهشاملكهنداردلزومياما

.آیدميصعوديكندلیكآنبدنبالآرایشایندروبودهنزوليبایداولشمعاین،برعالوه

تهداشكوچكيبسیاربدنهصعوديپوشانندهالگويازاولروزاگر.دارداهمیتدومواولروزدرهاشمعبدنهاندازه

كهاستایننشانهقویابدنهبلندياینكهبلندداردبدنهیكروزدومینو(باشددوجيشمعیكحتياستممكنكه)باشد

.باشدميكاهشحالدرفروشقدرت

است،یشتربعرضهازتقاضامثال،برايهستند،فروشندگانازقدرتمندترخریدارانكهاستمعنيبداناینواقعیتدر

.هستنددستدربازاركنترلگرفتنآمادهخریداراناكنون.گرددميقیمتصعودباعثاینكهبطوري
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شدهارينامگذچكشدلیلاینبهالگواین.افتدمياتفاقنزوليروندكفدرعموماكهاستصعوديآرایشيچكشآرایش

بایدگرچهانتیجهدراستكندلتكالگويیكتنهااین.كندميصعودباالبهبازاركفازمانندچكشايضربهباكهاست

.باشدتوضیحبهنیازبدونوآشكاربایستيشود،بردهبكاركليالگويباتركیبدر

بهديصعوتمایالتوكردهشدنضعیفبهشروعریزششود،ميصعوديناگهانيبطورقیمتاینحالبا.استنزولي

روندبازاراینجامثالدراین.شودميبستهروزهمانهايسقفنزدیكيدرقیمتودهدميدامهروزطولدرخودرشد

رونداحتماليادامهنشانگرطبیعتااین-استآمدهآنبدنبالتندریزشیكواست،دادهادامهراخودنزولي

.كردخواهدایجادشمعزیردربلندايسایه
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.ببندندحدودهمنقطهباالتریندرراقیمتتاداشتندكافيقدرتوشوندميبرندهخریدارانروزپایاندر.شوندميدوبارهبازارخرید

خریدارانودشبازشمعاینشدنبازقیمتازباالتربودقراربعديشمعاگر.استنشدهبیشتريكاهشبهموفقتوانندميهاچكش

.یابندتوسعهشدفعالهاضررهایسفارشازحدايمجموعهازآنكهپسبرايشدنآمادهبهشروع

باشیمريتواضحهاينشانهمنتظرباشدبهترشایدبنابراینونیستشفافيبسیارسیگنالخودبخوديچكشكلدراگرچه،
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پوششتحتشمعدومینبدنهکهآیدمیبوجودوقتیهارامی.(باردار)حاملهمعنیبهاستژاپنیادبیاتدرقدیمیایکلمههارامی

.گیردمیقراراولشمعبدنه



www.pcmfa.net

ننخستیکنیدمیمشاهدهراالگواینوقتی

هکاستاینبیایدشماذهنبهبایدکهچیزی

.استشدهمتوقفقبلیمومنتومیاحرکت

دافتمیاتفاقنزولیرونددرصعودیهارامی

رنگسبزبدنهوقتیچیداستکههمانطورو

اولشمعبدنهتوسطکاملبطورشمعدومین

فشارکهاستآناینشانهشودمیپوشیده

فضعی(بازارهایخرس)فروشندگاننزولی

درونبرگشتیکاحتمالاکنونواستشده

.رودمی

مخالفهاشمعحرکتجهتکهآنجاییاز

پوشانندهیالگوبانبایدالگواینهستند،یکدیگر

.شودگرفتهاشتباه(انگولفینگ)
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.استنزوليرونددركهدادتوضیحاینطورتوانميرابازارزیرتصویربا.استكفدركندلدوبابرگشتيالگویياین

كندلداقلحقیمتزیرآنشدنبازقیمتهستیمكهشاهدرنگسبزكندلیكازپسرابلندرنگقرمزكندلیكسپسمااگرچه

روزلكندبدنهمیانينقطهازباالترهمچنینواولروزكندلبدنهداخلدومروزشدنبستهقیمت.استدومروزدرقبلروز

رنگقرمزكندليباكهاست،نزوليآنروندونزولحالدربازار.نیستاولروزكندلبدنهازباالتروشدهتشكیلاول

.استشدهتقویت
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نهوکردهصعودنهشود،میبازصعودیسهام.استشمعیالگویترینمحبوبکهشودمیتلقیاینطوراوقاتاغلبدوجی

یاکوسمعصلیبیکبرسد،بنظرصلیبیکماننداستممکن.شودمیبستهشدنبازقیمتبهنزدیکیادردرستونزول،

.دارندخودقیمتترینپایینتاقیمتباالترینازتنگینسبتاحرکتیمحدودهمعموالدوجیالگوهای.مثبتعالمت

استخراجرایشآاینازبتوانکهشودگیریتصمیمعدمبابرابرکهدوجییکعنوانبهوقتییامشخصیفروشیاخریدسیگنال

.نداردوجودکرد

نای.ببرندسوالزیررابازارکلیجهتوجاریروندگرانمعاملهشودمیاینباعثواستگیریتصمیمعدممعرفدوجی

.باشدمیفروشندگانوخریدارانطرفدوبینسختیجنگدهندهنشانهمچنینآرایش

لعکسبا.استشدنترضعیفحالدرخریدکهقدرتاستحقیقتایننشاندهندهسبزرنگهایکندلتوالیازپسدوجیظاهر

استکاهشحالدرفروشفشارکهکندمیاشارهحقیقتاینبهرنگقرمزهایکندلازمتشکلحرکتیکازپسدوجیظاهر
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.ضرورتا این نشانه یا تریگری است که یک حرکت برگشتی در جهت عکس ممکن است در شرف وقوع باشد
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سقفدربرگشتسیگنالهایمهمترینازیکیصعودیپوشانندهالگوی

.باشدمی

دومکندلوداریمصعودیکندلیکماواضحصعودیروندیکدر

رنگسبزکوچککندلکندل،اینواست،رنگقرمزبزرگکندلیک

.پوشاندمیصعودیرونددررا

اولروزکندلاگر.دارداهمیتدومواولروزهایکندلهایاندازه

دوموزراماباشدداشتهکوچکبسیارایبدنهصعودیپوشانندهالگوی

فشارردافزایشوقبلیصعودیروندضعفاینبلند،بسیارایبدنه

.دهدمینشانرافروش

.داردقرارصعودیروندیدربازارفوق،نمونهازایدرکل،درپس

سبزرنگکوچککندلسویازبازتابیکهخریدکاهششاهدما

کهگرددمیقدرتمندریزشیکبهمنجراین.باشیممیاست"دوجی"

میقبلروزشدنبازقیمتزیریادرcloseقیمتتشکیلآننتیجه

.گردد

نفروشندگااکنونواستدادهدستزاراخودمومنتومصعودیروند

.هستندبازاربهورودحالدر
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درایدشقیمتکهاستایندهندهنشانداردنبالهستارهالگوی

.باشدقلهیکبهشدننزدیکحال

ابکوچکبدنهباایمشخصهدارایهمراهداردنبالهستاره

شکللیقبکندلاز(گپ)فاصلهباکهاستباالییبلندسایه

ستارهکیبعنوانراکندلیکبتوانیماینکهبمنظور.گیردمی

روندیدربایدکندلیآرایشبگیریم،نظردرداردنباله

قیمتوزروقیمتباالترینبینفاصلهبعالوه،.باشدصعودی

دارنبالهدستارهبدنهبلندیدوبرابرازبیشتربایدشدنباز

.باشد

شدنستهبقیمتوروزقیمتترینپایینبینفاصلههمچنین،

سایه)دمداردنبالهستارهکندلیک.باشدکوچکبسیارباید

واست(Hammer)چکشکندلمخالفودرد،باالیی(ای

.ودشمیخوانده"پایینسرچکش"اوقاتبعضیحقیقتدر

میویربتصرامومنتومدرتیزوتندتغییرداردنبالهستاره

.کشد
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نقشقرمزرنگکندلو"مادر"حکمدرسبزرنگکندل

.است"فرزند"

بدنهکهافتدمیاتفاقزمانیصعودیرونددرالگواین

بلیقبلندنسبتاسبزرنگبدنهتوسطرنگقرمزکوچک

بهروفشارقوتکاهشکهاستاینشانهاین.شودپوشانده

ندرودربرگشتیکاکنون.استشدهآغازخریدارانباالی

.بیافتداتفاقاستممکن

واقعیبدنهاندازهاماندارد،اهمیتیدومکندلرنگیاجهت

.استسیگنالقوتنشانگرکندل
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قبلیصعودیندروفرازبررا"سیاهپوشش"یکقرمزرنگبلندکندلکهاستوقتیسیاهپوششالگویتوضیحبرایروشبهترین

.دهدشکل

:کهباشدداشتهشدنیبستهقیمتبایدسیاهابر

اماباشد،قبلروزقیمتیمحدودهدرون

باشدداشتهقرارقبلروزشدنبستهوشدنبازقیمتبینمیانینقطهزیر

زیاندحآندرکهدارداختیاردراینقطهاست،فروشبدنبالبعدبهاالنازکهکسیهرواندشدهعصبیکمیاکنونخریداران

.استدومروزجدیدقیمتیسقفاین.کندمیتنظیمراخود
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رایجبرگشتیالگوییکقبرسنگدوجیالگوییک

ایندادننشانبرایگرانمعاملهتوسطکهاست

اقاتفشرفدررالییاروندیککهشودمیاستفاده

وصعودیروندیکازپسمعموالاین–استافتادن

یکپایاندراستممکنالگواینکهاستحالیدر

ایجرالگواینحتمبطور.بیافتداتفاقنزولیروند

.نیست
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(نزولی)عصرگاهیستارهو(صعودی)صبحگاهیستاره

شدناملکالگواین.استتشکیلحالدرکفیکدهدمینشانکهاستکندلیسهآرایشیکصبحگاهیستارهالگوی

.دهدمینشانراآنتاییدبهمراهروندبرگشتیک

:کشدمیبتصویررازیرهایمشخصهالگواین

شودمییافتواضحنزولیرونددرکهباشدمیرنگقرمزبزرگکندلیکاولکندل

شودمیبستهقبلیرنگقرمزکندلزیرکهباشدمی(کوچکایبدنهبا)کوچککندلیکدومکندل

بستهاولوزرکندلبدنهوسطبهنزدیکوشدهبازمیانیکندلباالیکهاسترنگسبزبلندکندلیککندلآخرین

.شودمی
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روندیکنمایشحالدربازارکهدهدمینشانسومکندل.کندمیمشخصراسادهستارهالگوییکاولکندلدو

.شودمیظاهرخریدارانچشمجلویبرایکهاستمشخص

عصرگاهیستاره

نشانکهدشومیبردهبکارگرانمعاملهتوسطکهاستالگویینیزاین.استصبحگاهیستارهمعکوسآرایشیکاین

.استشدنعکسشرفدرحاضرحالصعودیرونددهدمی

باشدمیذیلشرحبهالگواینهایمشخصه:

استصعودیروندازبخشیهنوزکهباشدمیرنگسبزبزرگیکندلنخستکندل

شودمیبستهاولیرنگسبزکندلازباالترکهاسترنگقرمزوکوچکایبدنهبادومکندل

شودمیبستهاولکندلبدنهوسطبهنزدیکوشدهبازمیانیکندلازترپایینپایانیوسومکندل

استشدننزولیحالدراکنونبازار.
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بطورالتکنیکتحلیلدرکههستنداندیکاتورهایمتحرکهایمیانگین

مشاهدهMAنامبااغلب)متحرکمیانگینیک.شوندمیاستفادهوسیعی

ورهایاندیکاتحتییاهامحدودهیاتمایالتکهاستاندیکاتوری(شودمی

.یردگمیشکلگذشتهقیمتهایپایهبرزیراکندمیدنبالراتاخیری

میبکارمحدودهیاروندیکجهتتعیینبرایمتحرکهایمیانگین

وحمایتاحتمالیسطوحتشخیصبرایاستممکنبعالوهوروند

.بروندبکارمقاومت

گیهمباشند،نمایییاوزنیساده،اگرحتیمتحرک،هایمیانگین

اساسبرآنهامعناستبداناین.هستند"تاخیریاندیکاتورهای"

برند،شومیگذاریپایهاندافتادهاتفاقبازارهادرقبالکهرویدادهایی

رایبکهکنندمیبینیپیشراآیندهحرکتکهاندیکاتورهاییخالف

.روندمیبکاربازارآیندهجهتدربارهدادننظریاگیریتصمیم
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صورتبکهبردمیبکاررامقادیراماشود،میمحاسبهسادهمتحرکمیانگینمشابهروشیبهوزنیمتحرکمیانگینیک

بنابراین.باشندهداشتگیریمیانگینرویبربیشتریتاثیرقیمتمقادیرآخرینکهکنندهحاصلاطمینانتااندشدهخطیوزنی

میبخود2وزن(آنازجدیدتر)آنازبعدقیمتیگیرد،میبود1وزنمحاسباتدرقیمتترینقدیمیکهمعناستبداناین

.کندمیپیداادامههاقیمتجدیدترینتارونداین.آخرالیو4بعدی،3بعدیگیرد،

منفیتهنک.رودمیبکارروندیکجهتتعیینبرایروزانهمعامالتهنگامیاقیمتسریعحرکتبابازاردراغلبروشاین

بهسبتنبیشتریهایدرهوهاقلهاستممکننهاییمانیگینخطکهاستاینوزنیمتحرکمیانگینیکبردنبکارهنگام

سختنوسانیکدلازبازاردرروندیکبرقراریشایدکهمعناستبداناینبنابراین.باشدداشتهسادهمتحرکمیانگینیک

.استنموداریکدرهمباوزنیوسادهمتحرکمیانگینداشتننوسانایننمودنخنثیروش.باشدتر



www.pcmfa.net

.گیرديمشكلمشخصايدورهتعدادبرخاصمعامالتيابزاریكمتوسطقیمتافزودنبابسادگيسادهمتحركمیانگینیك

قیمتافزودناز(20SMA)روزه20متحركمیانگینیكمثال،براي.هستندcloseقیمتپایهبرمتحركهايمیانگیناغلب

ميحركتكهاستمتوسطيمقدارمتحركمیانگینیكمشخصي،بوطر.آیدميبدست20برتقسیمقبلروزclose20هاي

قبليدادهمجموعهازقیمتنخستینكهروزانهجدیدcloseقیمتیكمثال،برايشوند،ميثبجدیداطالعاتهمچنانكهوكند

.كندميافت(زمانيدورهآنبرايمشخصا)است،دادهشكلرا

23,24,21,25,21,21,25,26,24,24,27,23,23,24,21 روزانهcloseقیمت 

23+24+21+25+21+21+25+26+24+24 / 10 =23.4
رك نخستین روز از میانگین متح

روزه10ساده 

24+21+25+21+21+25+26+24+24+27 / 10 = 23.8
دومین روز از میانگین متحرك 

روزه10ساده 

21+25+21+21+25+26+24+24+27+23 / 10 = 23.7
سومین روز از میانگین متحرك

روزه10ساده 
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قیمتانكههمچنسادهمتحركمیانگنیكآنجاییكهازامااستسادهمتحركمیانگینمشابهنمایيمتحركمیانگینیك

ماميتمتوسطنمایيمتحركمیانگینیكشوند،ميحذفهاقیمتترینقدیميگیرندميقراردسترسدرجدید

.كندميمحاسبهراشوندشروعايشدهمشخصنقطههردركهتاریخيهايمحدوده

تهیهايهدورهتعدادسپسكنید،مياضافهقیمتنموداربهراجدیدنمایيمیانگینیكشماكههنگاميمثال،براي

قیمت10كنیمفرضتوانیمميمامثالاینبراي.كنیدميانتخابراشودگنجاندهمحاسبهدربایدكهراگزارش

.اندشدهگنجاندهمحاسبهدرایناخیر

میانگینداشتنباهرچند.بودخواهدقبليمشابهعدد10اساسبرسادهمتحركمیانگینمشابهدقیقمحاسبهنخستین

10دجدیمحاسبهاستراهجدیددرمیانگینبهمراهكهجدیدمحاسبهبهمراهبعديقیمتوقتي(EMA)نمایيمتحرك

.كندميحفظرااصليقیمت

درشدهمحاسبهعدد10خالفبراست،شدهگزارشكهداردوجودجدیدقیمت11اكنونكهمعناستبداناین

.سادهمتحركمیانگین
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.استاخیرقیمت20تنظیمباسادهمتحرکمیانگینیکشروعبرایخوبایپایهنقطه

اگرقیقتحدرودهید،قرارداریدنیازکهراآنچهاستاینکاربهتریناندیکاتور،اینبیشترتاثیرگذاریبرایهرچند

.کنیداقداماندیکاتوراینازاستفادهبرایهستیدروزانهیامدتبلندگرمعامله

راطالعاتیاقطعاسادهمتحرکمیانگینیکپساست،آنشکلترینسادهبهبازارکلیجهتتعیینشمااصلیهدفاگر

.دهدمیقرارشمااختیاردرداریدنیازکه

میانگینیکبردنبکارپسباشدداشتهاخیرهایقیمترویبربیشتریتاکیدشمامتحرکمیانگینخواهیدمیاگر

.بودخواهدترصحیحوزنیمتحرک

اخیرمتقیباشند،وزنیمتحرکهایمیانگینهرچقدرکهباشیدداشتهخودذهندررانکتهاینبخوبیکهاستمهماین

.دهدنشانتباهاشهایسیگنالاستممکنوباشدداشتهتواندمیمیانگینخطشکلرویبربیشتریکنندهنظمبیتاثیر

.کنیدهمراهدیگرسیگنالهایبارااینبیشتراطمینانبرایکهباشدبهترشاید

دداروجودبیشترینوسانوزنیمتحرکهایمیانگینبهمراههمیشه
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Single Moving Average Sell Signal

سیگنال فروش تنها با استفاده از میانگین متحرک

A sell signal is indicated when the spot rate 

crosses under the moving average - this 

means the market price is losing momentum 

and is under performing when compared to 

the moving average

یر یک سیگنال فروش وقتی مشخص می شود که قیمت لحظه ای از ز

ال از این بدان معناست قیمت بازار در ح–میانگین متحرک عبور کند 

دست دادن شتاب خود می باشد و در مقایسه با میانگین متحرک 

.عملکرد ضعیفی داشته است

Single Moving Average Buy Signal

سیگنال خرید تنها با استفاده از میانگین متحرک

A buy signal is indicated when the spot rate 

crosses over the moving average and this is 

an indication that the spot rate is ranging 

upwards as it is increasing at a rate faster 

than the moving average

االی یک سیگنال خرید وقتی مشخص می شود که قیمت لحظه ای از ب

من این بدان معناست قیمت بازار ض–میانگین متحرک عبور کند 

حال افزایش سریعتر نرخ حرکتش نسبت به میانگین متحرک، در

رد حرکت به سمت باالست و در مقایسه با میانگین متحرک عملک

.ضعیفی داشته است
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تکنیکالیلتحلدرایگستردهبطورکهشودمیگرفتهنظردرمفهمومیبعنوانافرادازبسیاریتوسطمقاومتوحمایتسطوح

میوحسطایناستآنبخاطراین.استکردهگریمعاملهبهراکمکبزرگترینباالبسیارباحتمالکلدرورودمیبکار

.دهندقرارمااختیاردرراخروجوورودسطوحازواضحاینشانهتوانند

:سادهبسیار.رسندمیهمدیگربهتقاضاوعرضهنیروهایآندرکهکنندمیمعرفیرانقاطیمقاومتوحمایت

راقیمتیشتربکاهشجلویبتواندکهشودمیگرفتهنظردرقدرتمندکافیباندازهتقاضاآندرکهاستقیمتیسطححمایت

.کندسقوطنظرموردسهم"رودنمیانتظار"آندرکهقیمتییابگیرد

افزایشیجلوبتواندکهشودمیگرفتهنظردرقدرتمندکافیباندازه(فروش)عرضهآندرکهاستقیمتیسطحمقاومت

.کندصعودنظرموردسهم"رودنمیانتظار"آندرکهقیمتییابگیردراقیمتبیشتر
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کهاینقطهنباالتری.کندمینوسانپایینوباالبهحقیقتدراست،باالبهروحرکتحالدرقیمتکنید،میمشاهدهکههمانطور

خودباالیروحرکتبهدوبارهبازارهمچنانکه.شودمیشناختهمقاومتسطحیانقطهبعنوانیابدمیدستآنبهپولبکازپیش

.شودمیشناختهحمایتسطحبعنواناستیافتهدستآنبهاکنونکهنقطهترینپاییندهد،میادامه

وجودرنظموردارزیاسهمبرایبیشتریتقاضاییابدمیکاهشنقطهآنسمتبهقیمتوقتیکهاستآننامگذاریایندلیل

عرضهبرتقاضاکهاستاینبرباورحمایت،سطحموردایندریابد،میدستخاصیسطحبهقیمتکهزمانیتا.داشتخواهد

.نمودخواهدجلوگیریحمایتسطوحزیربهمهمترهمهازقیمت،بیشترسقوطازوکردهغلبه

کهنگامیه.استبرگشتورفتحالدرسطحدواینبینقیمتکهدادتوضیحسقفوکفبعنوانتواندمیرامقاومتوحمایت

بهندکمیبخوردسقفبهکههنگامیمشخصاوکندمیجهشباالبهوکردهبرخوردکفبهکند،میجهشوافتادهتوپیک

خریدارانویابد،افزایشقیمتآندرتقاضاکهکندسقوطسطحیتامعامالتیابزاریکقیمتکههنگامی.جهدمیپایینسمت

.کندمیایجادحمایتسطحیا"کف"وضعیتاینکنند،خریدبهشروع

کردهروشفبهشروعآندارندگانویابد،کاهشقیمتآندرتقاضاکهکندصعودسطحیتامعامالتیابزاریکقیمتکههنگامی

.کندمیایجادمقاومتسطحیا"سقف"وضعیتاینکنند،برداشتراخودسودتا
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ود.استنموداررویسهمقیمتازنوعیحرکتیکفوقدیاگرام

همشاهدمیتوانیدکههمانطور.شوندمینامیدهروندخطافقیخط

نمیییباالروندخطازعبوربهموفققیمتکهباالییخطدرکنید،

توانمیراموردهمین.استکردهخلقرامقاومتسطحاینشود،

.بردبکارنمودارپتییندرحمایتسطحبه

شود،بیشترمقاومتیاحمایتسطحیکتستدفعاتتعدادهرچقدر

الگوهایاینهرچقدراندازههمانبه.شودمیترقویسطحآن

ینیبپیشدرگرانمعاملهاعتمادکنندتکرارراخودشانتاریخی

.بودخواهدبیشترابزارآنرفتار

تنهایدرحمایتسطحیکاگرکهاستاینذکرقابلمهمینکته

بهپسسقیمتیسطحآنیابد،کاهشآنزیربهقیمتوشدهشکسته

.شدخواهدتبدیلآتیمقاومتسطح

بهقیمتوشودشکستهمقاومتسطحیکاگراندازه،همانبه

.شددخواهآتیحمایتسطحبهتبدیلقیمتآنکندصعودآنباالی
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میرنداعداداست،ابزارهااززیادیتعدادبیندرشدندیدهبهتمایلکهعمومیوهمگانیمقاومتوحمایتازنوعی

.باشندمیآخرالیو10،20،30،40،100،500ماننداعدادیاینها.باشد

هکعنواناینباراروانیچرخشنقاطاغلبزیراهستندمقاومتوحمایتسطوحدربودنمهمبهتمایلرنداعداد

.کندمیمعرفیراگرفتخواهندسطوحایندرراخودفروشیاخریدتصمیماتگرانمعاملهازبسیاری

ندکمیرندعددسمتبهسقوطبهشروعقیمتاینکهمجردبهراارزیاسهامکاال،اززیادیتعداداغلبخریداران

محضبهفروشندگانمقابل،در.کندمیمشکلسطحآنزیربهسقوطجهتقیمتبرایراکاراین.کنندمیخریداری

بهترکجهتقیمتبرایراکاراینکهکنند،میفروشبهشروعکندمیرندعددیباقلهیکسمتبهقیمتحرکت

.کندمیترسختبسیارنیزباالترسطحسمت

دروکندمیاهمیتبانقاطیرامقاومتوحمایتنقاطآنکهاستسطحآندرفروشوخریدفشارافزایشدر

.شوندمیتبدیلاینشاملنیزروانیاصلیسطوحموارد،ازبسیاری
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مهمشهریپیزا.شدنامیده"وسطیقرونریاضیدانبزرگترین"لقبوشدمتولدمیالدی1170سالدرپیزاشهرازفیبوناچیلئوناردو

.داشتمیترانهمهمبنادرازبسیاریباارتباطاتیوبودتجاریو

یادگیریورگانانبازبادیدارمدیترانه،ساحلسرتاسربهمسافرتصرفراخودوقتبیشترایتالیاییثروتمندتاجرپسرفیبوناچی،

.آموختعربی-هندیعددیسیستمدربارهاوجبردر.کردآنهانمودنکتابوحسابچگونگی



www.pcmfa.net

Liber،1202بنامخودکتابطریقازراآنوساختعمومیراعددیسیستماینفیبوناچی Arabicمعرفیغربدنیایبه

Liberدرمثالیبعنوانرافیبوناچیاعدادتوالیهمچنیناو.داردنام"محساباتکتاب"اوکتاباینصورتغیردرنمود، Arabic
.نمودمعرفی

:گیرندمیترتیبزیربصورتفیبوناچیاعداد

1،1،2،3،5،8،13،21،34،55،89،144،235،377،610،987،1557،2584،4181،6765،10946،

.آخرالیو17711،28657،46368

،(2+3=)5،(1+2=)3سپسو،(1+1=)2یعنیآن،ازقبلعدددوکردنجمعبا"2"عدداعداد،اینآوردنبدستبرای

.آیدمیبدستآخرالیو(8+5=)13
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:کنیممیپیدادرستعددیمارپیچبهرسانیممیتوانبهرااعداداینوقتی

ظاهرهستیجهانیدرآدمی،بدندرشعر،فیلم،هنرها،درطبیعت،درما،مدرندنیایجایهمهدردرفیبوناچیاعدادتوالی

ترتیبنبدیوسازیسادهرامسالهکرد،عملیرادهندمیانجامکارابتدایدراغلبریاضیدانانکهراکاریفیبوناچی.شودمی

.نمودپیدابسیاریعملیکاربردهایاوبنامفیبوناچیسری

!شوندمیپیدادیگریجایهروگلبرگکاج،مخروطبرگ،چیدماندرکاربردهااین

تکاملشانچگونهواعداداینمعنییادگرفتنبهنیازماحالیکهدروبودتاثیرگذاربسیارکهاستچیزیفیبوناچیدقیقتحقیقات

.دارندماگریمعاملهدرکاربردیچهاعداداینکنیمدرکاستالزمهمچنینداریم،

.دهدمیوششپفیبوناچیبردنبکارباشدهشناساییمقاومتیوحمایتسطوحتاراخرگوشمسالهروپیشصفحهچندبنابراین
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بهراتنهایبیتوالیازایسادهتعریفوفیبوناچیعددیهایسری

میعسریچقدر(آلایدهشرایطدر)خرگوشهااینکهمسالهفیبوناچی.کندمیمعرفیشما

.دادقراربررسیوتحقیقموردراکنندولدوزادتوانند

رنظموردمحیطدرمادهیکونریککنید،فرضراشدهمتولدتازهخرگوشجفتیک

اهمپایان)بعدماه.کنندمیگیریجفتبهشروعماهگییکسندرواندشدهدادهقرار

هرگزخرگوشآناینکهفرضبا.کندمیمتولددیگرخرگوشجفتیکمادهخرگوش(دوم

ورنیک)کند،میمثلتولیدجدیدخرگوشجفتیکهمیشهمادهخرگوشآنومیردنمی

.بعدبهدومماهازماههردر(مادهیک

"ت؟داشخواهوجودخرگوشجفتچندیکسالگذشتازبعد"کرد،سوالخودازفیبوناچی

ندارددوجوبیشترخرگوشجفتیکهنوزکنند،میگیریجفتنخست،ماهپایاندر.

نوناکبنابراینکند،میمتولدجدیدخرگوشجفتیکمادهخرگوشدومماهپایاندر

.داردوجودخرگوشجفتدو

دراینکهکند،میمتولدرادومخرگوشجفتاولیمادهخرگوشسوم،ماهپایاندر

.کندمیایجادمابرایخرگوشجفتسهکل

یممثلتولیددیگرخرگوشجدیدجفتیکاصلیمادهخرگوشچهارم،ماهپایاندر

تولدمراخودخرگوشجفتنخستیناست،شدهمتولدپیشماهدوکهایمادهخرگوشکند،

.رساندمیجفت5بهراماهایخرگوشتعداداینکهکندمی
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وشخرگمسالهبهپاسخیفیبوناچیاعدادچراکهاستاینگویایتصویر

.است

کهدانیممیما:

سطحدروبودهنسلیکازمشابههایماهدرشدهمتولدهایخرگوشتمامی

.دارندرارخانوادگیدرختنظرازمشابهی

سلنیکدرکهبطوریاندشدهگذاریشمارهمنحصربفردیبطورخرگوشها

میگذاریشمارهمادرشانوپدرگذاریشمارهادامهدرجدیدهایخرگوشمشابه

.هستند2و0،1هایبچهترتیببه7و5،6لذا،.شوند

شخرگوهایبچهاندشدهگذاریشمارهفیبوناچیاعدادباکههاییخرگوش

.هستنددرختنقطهباالتریندر(0شماره)اصلی

قطهنیکباکهدارد،وجودنسلهردرجدیدخرگوشهایازفیبوناچیعددیک

.استشدهگذاریعالمت

وجودلنسهربرایپایینبهباالترتیبباهاخرگوشازفیبوناچیعددیک

.دارد
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راکدامهروآوردهبدسترا1،1،2،3،5،8،13،21،روبروفیبوناچیهایسریدرمتوالیعدددونسبتاگر

:رسیدخواهیمزیرعددیسریبهکنیم،تقسیمخودشازقبلعددبر

1/1=1; 2/1=2; 3/2=1.5;             5/3=1.666;            13/8=1.625;             21/13=1.61538

سبتناین.شودمینامیدهطالییعددصرفایاطالییمتوسطیاطالییبخشنامهایباهمچنین1.618034طالیینسبت

میکوچک"p"با"Phi"عددبصورتراآنکهمربوطعددمنزدیکترین.شودمیمعرفی"Phiیا"فی"یونانیحرفبااغلب

.0.618034یعنیاست،Phiعدداعشاریبخشتنهانویسیم
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آیند؟میاکجازروندمیبکارکههایینسبتوچیستفیبوناچیاصالحی–گریمعاملهآنباارتباطوفیبوناچی

نسبت.دشونمیدادهضرحهانسبتعنوانباکهشوندمیمرتبطبیشتروقتیفیبوناچیاعدادبامعاملهدراهمیت

فاصلهباقطهندواحتساببافیبوناچیبرگشتیااصالحیسطحتکنیکال،تحلیلدر.عددیسرییکدراعدادیبینهای

،%23.6وفیبکلیدیهاینسبتباعمودیفواصلبهآنتقسیمونموداریکروی(اصلیدرهیکوقلهیکاغلب)زیاد

.آیدمیبدست%100و61.8%،38.2%

وحمایتحسطخطوطاینوکنیمرسمنموداررویافقیخطوطتوانیممیشدندشناسیاییهانسبتایناینکهمجردبه

اعدادآخرالیو1،2،3،5،8،13،21،34،55،89اعدادکهدانیممیما.کنندمیتعیینراکلیدیمقاومت

میبدستقبلیعدددوافزودنباراسریاینبعدیاعدادشماکهکردیممشخصتحقیقباهمچنینما.هستندفیبوناچی

تقریباددعهرکهاستآنباشدمیفیبوناچیلئوناردوتفکراتازبسیاریازیکیوانگیزشگفتآنچههرچند،.آورید

.استخودشازقبلعددازبزرگتربرابر1.618
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عددیکتقسیمباداردنیزطالییمتوسط/طالیینسبتبهاشارهکهاست%61.8اصلیفیبوناچینسبت

:آیدمیبدستخودشازبعدعددبرسریدرموجود

61.8%
8/13 = 0.6153,       55/89 = 0.6179

سمتسمتبهبعدپلهدودرموجودقبلیعددبرسریدرعددیکتقسیمبا%38.2فیبوناچینسبت

:آیدمیبدستخودشراست

38.2%
55/144 = 0.3819

سمتسمتبهبعدپلهسهدرموجودقبلیعددبرسریدرعددیکتقسیمبا%23.6فیبوناچینسبت

:آیدمیبدستخودشراست

23.6%
8/34=0.2352
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144/233=0.618
89/144=0.618
55/89=0.618
233/377=0.618
144/377=0.382
89/377=0.236
0.382/0.618=0.618
0.236/0.382=0.618
377/233=1.618
377/144=2.618
377/89=4.236
1.618/2.618=0.618
2.618/4.236=0.618
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کهحرانیبنقاطتعیینبرایتوانندمیکهآنجاییازفیبوناچیهاینسبت

شینقتوانندمیروند،بکاربرگرددمالیابزاریکقیمتشوندمیباعث

دارایییامالیابزارآنقیمتاینکهمجردبه.کنندایفاگریمعاملهدرحیاتی

هد،دانجاماصالحیحرکتفوقلیستدرموجودهاینسبتازیکیسمتبه

.یابدادامهقبلیروندجهتاحتماال

توانمیرافیبوناچیاصالحیسطوحچگونهدهدمینشانزیرنمودار

وتحمایسطوحبههمچنانکهقیمتچطورکهکنیدتوجههمچنین.بردبکار

.دهدمیتغییرراخودحرکتجهتشودمینزدیکمقاومت

استشدهدادهتوضیحبهترتصویردراصالحیالگوی:

وربطالگو.دهدمینشانراصعودیروندیکدربرگشتنقاطاگواین

متسبهحرکتیسهمیکآنکهازپس.استبازگشتهنزولسمتبهواضحی

قبلیجهتدردوبارهادامهازپیشتواندمیسپس،(A)دهدمیانجامباال

.(B)کنداصالحراحرکتآنازبخشی
ساننوگرمعاملهیککههستندچیزیهاپولبکیااصالحیحرکاتاین

میهاآنبدنبالفروشیاخریدهایپوزیشنبهورودبرایطراحیهنگامگیر

رجخامعاملهازاصالحیهایبرگشتدرتعریفطبقگیرها،نوسان).باشد

.(کنندمشاهدهقبلیجهتدرراقیمتمومنتومتاکنندمیصبروشده
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داشتهمریمستدرآمدوشدهموفقبخواهندگرانمعاملهاگرکهاستمهارتیروندیکشناسایییاتشخیصبهبودنقادر

.استبازارکلیجهتروندیکساده،بسیاربعبارت.دهندتوسعهوآموختهراآناستالزمباشند

وسعهتچگونگیوشودمیآنهاحرکتباعثآنچهروندها،حرکتچگونگیباشیم،آنبدنبالبایدماآنچهاینحالبا

.باشدمیآنهاتشخیصبرایالزمهایمهارت

اداتعزمانطولدربعالوه.شویممیاشتباهمرتکببارهاوبارهاوکردهعملمشابهروشیبهماانساننسلبعنوان

میاننشواکنشاندکردهمعاملهگذشتهدرافرادکهایشیوهبهآنهاهستند،هممشابهبازارها.ایمکردهبرقرارراخودمان

.نمایدمیایجادراروندهاوالگوهااینودهد،

،حرکتریگیاندازهقابلوبینیپیشقابلالگوییطبقکهبازارهاییکهگویدمیمابههاییروشبهتاریخاساسا

.شوندمیتکرارکردخواهند

تغییرعثباوافتادهاتفاقیکهکنندمیحرکتقبلیجهتدرزمانیتاروندهااین.کندمیحرکتروندقالبدرقیمت

شودقیمتحرکتجهت
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روندقالبدرقیمتحرکت

امواجقالبدرروندحرکت

روندجهتدرحرکااتیداشتن

روندخالفبنامشود،میانجامروندضدبرحرکاتیروند،حرکتازبعد

وباالسمتبهشارفگرفتننظردربابلکهکنندنمیحرکتپیایینیاباالسمتبهمستقیم،خطیکدربازارهامشخصیبطور

.کنندمیحرکتزیگزاگبصورتحرکاتایندروناصالحیحرکاتوپایین
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صعوديروند1.

نزوليروند2.

خنثيیاجانبيروند3.
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باالترهايسقفازسريیكصعوديروندیك(higher highs)باالترهايكفو(higher lows)باشدمي.

باشدميدروندرقبليقلهازباالتربعديمتواليقلهكهجایياینكه،دوماست،باالبهحركتجهتورونداینكه،نخست.

تشحركشدنعكستاسوددرآنباماندنباقيوخریدسفارشیكدادنقرارقوي،صعوديروندیكتشخیصالبتههدف

.است

ترپایینهايكفازسريیكرونداین.استصعوديروندعكسدقیقانزوليروندیكتعریف(lower lows)كهاست

.باشدميقبليازترپایینگرفتهشكلدرهآندر
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یمت جزیي یا و هر برگشت ق( سقف باالتر)وقتي هر رالي یا پیشروي در قیمت به باالي سقف رالي قبلي صعود كند 

وند اصلي ، ر(كف باالتر)اصالحي هنوز باالي كف قبلي قرار داشته و قیمت هنوز در حال برگشت به سمت باال باشد 

.صعودي است

ي كوچك و هر رالي یا اصالح صعود( كف پایین تر)وقتي هر كاهش در قیمت قیمت را به زیر كف كاهش قبلي ببرد 

، روند اصلي (رسقف پایین ت)هنوز هم پایین تر از سقف رالي قبلي قرار داشته باشد و قیمت به سمت پایین برگردد 

.نزولي است
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تغییر یك روند قدرت زیادي مي خواهد

 دارند تا برگشت" ادامه"روندها بیشتر تمایل به

دروندها معموال با توجه به نشانه هاي هشدار داده شده قبلي برمي گردن

ما باید در جهت روند معامله كنیم

در یك روند صعودي باید معامله خرید انجام دهیم

در یك روند نزولي باید معامله فروش انجام دهیم

خنثي ما نباید معامله اي انجام دهیم/در یك روند جانبي
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.....مطالبي بیشتر درباره اندیكاتورهاي تكنیكال

از این. اندیكاتورهاي تكنیكال همانطور كه دیده ایم بطور گسترده اي توسط معامله گران فعال استفاده مي شود

خروج از آنجاییكه این اندیكاتورها نقاط ورود و. اندیكارتورهاي براي تحلیل حركات كوتاه مدت قیمت استفاده مي شود

روند بلند مناسب را تشخیص مي دهند، احتماال براي یك معامله گر بلند مدت ارزش بیشتري دارد، و این نتیجه با تحلیل

.مدت بدست آمده است

ررسي از آنجاییكه هر معامله گر از طریق آزمون و خطا تعیین مناسب ترین اندیكاتور را مي آموزد، این بخش تنها یك ب

م معامالتي بسیاري از این اندیكاتورها در خود پلتفر. كلي از تعداد كمي از این اندیكاتورها را تحت پوشش قرار خواهد داد

PCM MT4در دسترس هستند.
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Price Based indicator
بر پايه قيمتانديكاتورهاي 

 Bollinger Bands
 Envelopes

Momentum& Trend
مومنتوم و روند

 Moving Averages
 Momentum
 MACD
 MAccumulation/Distribution
 oney Flow Index

Oscillators
اسيالتورها

 Stochastic
 RSI Relative Strength Indicator
 Chaikin Oscillator
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Volatility
والتيليتي يا فراريت

 Average True Range
 Bollinger Bands
 Standard Deviation

Volume Based Indicators
انديكاتورهاي بر پايه حجم

 Ease of Movement
 Price and volume trend
 Negative Volume Index

Bollinger Bands
باندهاي بولينگر
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Standard)معیارازانحرافدوكهاستباندبولینگر،"باند"یك Deviation)سادهمتحركمیانگینبعنوانوهمازفاصلهبارا

.كندميترسیم

بیشترمثالرايبشوند،ميبازباندهاشوندميپرنوسانبازارهاوقتي.كندميتنظیمبازارشرایطباراخودشانبولینگرباندهاي

.كنندميحركتمیانگینمقداربهنزدیكتروشدهجمعباندهانوسانكمدورهايطولدروشده،بازهمازمیانگیناز

.داردقرارتنديافزایششرفدرنوساناینكهازاستاياولیهنشانهباندهاشدگيجمع

باندبهدیكترنزقیمتهرچقدر.داردقرارخریداشباعوضعیتدربیشتربازاركندحركتباالیيباندبهنزدیكترقیمتهرچقدر

.داردقراربیشتريفروشاشباعوضعیتدربازاركندحركتپاییني

.شودميبردهبكاروسیعيبطوركهباشدميمحبوبيتكنیكالاندیكاتوراین
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MACDخط.دهدمينمایشرامتحركمیانگیندوبینارتباطكهباشدميروندمومنتومكنندهدنبالاندیكاتوریكMACDیك

هامیانگیناینترسیمبراي.باشدمي(ايدوره)روزهEMA26ازكمتر(EMA)(ايدوره)روزه12نمایيمتحركمیانگین

.شوندمياستفادهcloseهايقیمتمتحرك

MACDبهحركمتمیانگیندوكهافتدمياتفاقوقتيهمگرایي.استمتحركمیانگیندوواگرایيوهمگرایيدربارهكلدر

.شونددوریكدیگرازمتحركمیانگیندوكهافتدمياتفاقوقتيواگرایي.كنندحركتهمدیگرسمت
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.یابدميافزایشسریعترمومنتومباشدبیشترمتحركمیانگینوقیمتبینشدهایجادفاصلههرچقدر

.باشدميMACDخطاز(ايدوره)روزهEMA9یكسیگنالخط.باشدميMACDسیگنالترینرایجسیگنالخطعبور

برگشتنقاطرويبركردنتمركزوكردهدنبالراMACDازسیگنالخط(شدنقطع)عبوراندیكاتوراینمتحركمیانگینبعنوان

MACDكندميترآسانرا.

خطازباالازوچرخیدهباالبهMACDكهافتدمياتفاقوقتيهمدیگررويازمتحركمیانگیندوعبورازحاصلخریدسیگنال

.كندعبورسیگنال

ازپایینازوپایینچرخیدهبهMACDكهافتدمياتفاقوقتيهمدیگررويازمتحركمیانگیندوعبورازحاصلفروشسیگنال

.كندعبورسیگنالخط



www.pcmfa.net

.كندميمقایسهمشخصيزمانيدورهدرقیمتيمحدودهبارابهادارورقهیكcloseقیمتكهمومنتومتكنیكالاندیكاتوریك

تا0بینوراسیالتاین.كندميتعیینداردراقرارفروشاشباعیاخریداشباعوضعیتدرماليابزاریككهزمانينیزاندیكاتوراین

دوكههایيزمانبنابراین،.20سطحزیرفروشاشباعوشودميگرفتهنظردر80سطحبااليخریداشباع.كندميتغییر100

.ودبخواهدخریداشباعسطوحازشدندوروروندیكحركتنشانگركنندقطعپایینسمتبهراهمدیگر80بااليدرمتحركمیانگین

بااليسمتبهچرخشبالقوهمحدودهنشانگربیافتداتفاق20سطحزیركهباالسمتبهمتحركمیانگیندوشدنقطعترتیب،همینبه

.بودخواهدفروشاشباعسطوحازقیمت

نابراینب.استدادهنشانراخودزمانگذردراندیكاتورایناعتمادقابلیتواستیافتهتوسعهپیشسال50بربالغاستوكاستیكاندیكاتور

.شودميدهبربكارمعامالتيابزارهايازتعداديدرگرانمعاملهتوسطكهاستساختهمحبوباندیكاتوريراآناندیكاتور،قابلیتاین
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ستاتکنیکالاندیکاتوریکشودمیشناختهRSIباکهنسبی،قدرتشاخص

اساسبررابازاریاسهامگذشتهوجاریضعفوقوتتااستآنبرکه

.آورددرنموداربصورترامعامالتاخیردورهcloseهایقیمت

سنجدمیراگذشتهدورهXطولدرقیمتتغییراتنسبی،قدرتشاخص

دهید،قرارایدوره5راRSIمثال،برایاگر،.(دهیدقرارکهعددیهر)

گیردمیاندازهقبلیکندل4برابردرراشمعقیمتحرکتاینقدرت

وکنید،قوتاستفادهوتنظیم55رویراRSIاگر.(دوره5کلتعدادبازای)

دورهچقدرهر.سنجیدخواهیدقبلیکندل54بهنسبتراجاریکندلضعف

اخیرییراتتغبهنسبت"کمتریسرعت"بااندیکاتوردهید،قراررابیشتری

.دادخواهدنشانواکنشقیمت
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امهادراروشایناغلبگرانمعاملهدهد،نمایشرافروشاشباعوخریداشباعبالقوهسیگنالهایتواندمیRSIکهآنجاییاز

.نمایندجستجورابالقوهقیمتهایبرگشتتاداده

اینباباشد،میکردهقطعرا30سطحباالبهروقیمتوقتی"خرید"سفارشگذاشتنبرایجستجوRSIکاربردترینایپایه

.دشوخارجفروشاشباعناحیهازخریدقدرتبااستممکنکرده،نزولزیادخیلیقبالقیمتآنجاییکهازکهتفکر

ادامهزولینیاصعودیرونددرمدتیبرایتواندمیفروشیاخریداشباعموقعیتیککهباشیدداشتهبخاطرکهاستمهماین

مزایایکشفوبررسیخواهانگرمعاملهکهاستزمانیدراستفادهبرایمناسباندیکاتوریRSIهرچند،.بماندباقیدار

.باشدمیفروشوخریداشباعهایموقعیتباگریمعامله
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Long=خرید

Short=فروش

Longموقعیتیک.خریدمیبرودباالقیمتداریدانتظاروقتی

اینوخریدهحاالرامالیابزاریکشماکهشودمیایجادوقتی

.بفروشیدراآنباالتریقیمتدرکهباشیدداشتهراامید

بزارایکشما.فروشیدمیبرودپایینقیمتداریدانتظاروقتی

میترپایینقیمتیدروبعداآندوبارهخریدتمایلباحاالرامالی

فروشید



www.pcmfa.net



www.pcmfa.net

Short Selling=Sell Shortکردن=Buy Backکردن

Going Long=سقفدرفروش=کفدرخرید
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فروختخواهدیشماقرمزهایفلشدرکرد،خواهیدخریدشماآبیهایفلشدر

BearیاBearish=استنزولیروند

Bull or Bullish=استصعودیروند

PCMپلتفرمدرارزیمعامالتدررفتهبکارنمادهایازبعضی
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AUD/JPY Australian Dollar/Japanese Yen
AUD/USD Australian Dollar/US Dollar
CAD/JPY Canadian Dollar/Japanese Yen
CHFJPY Swiss Franc/Japanese Yen
EUR/AUD Euro/Australian Dollar
EUR/CAD Euro/Canadian Dollar
EUR/CHF Euro/Swiss Franc
EUR/GBP Euro/Great British Pound
EUR/JPY Euro/Japanese Yen
EUR/USD Euro/US Dollar
GBP/CHF Great British Pound 
GBP/JPY Great British Pound/Japanese Yen
GBP/USD Great British Pound/US Dollar
NZD/JPY New Zealand Dollar/Japanese Yen
NZD/USD New Zealand Dollar/US Dollar
USD/CAD US Dollar/Canadian Dollar
USD/CHF US Dollar/Swiss Franc
USD/JPY US Dollar/Japanese Yen
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Metals:
XAU/USD Gold/US Dollar
XAG/USD Silver/US Dollar
XPT/USD Platinum/US Dollar
XPD/USD Palladium/US Dollar

Energy:
Crude.min Crude Oil Futures
Brent.min Brent Oil Futures

Indices:
Spx.min/ Standard and Poor 500 Futures
WS30.min/ Wall Street Futures
UK100.min/ UK Footsie Futures
NDX.minNasdaq Futures
FCHI.min French Futures
GDAXI.min German Dax Futures
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دیگرنمادهزارانبیندرراFacebook،Google،MicrosoftهایسهمکهبدهدشمابهرااجازهاینتواندمیPCMپلتفرم

.کنیدمعامله

Some additional Trading Terminology:
1.  Open Position
2.  Closing a Position
3.Market Order
4.  Stop Loss (sl)
5. Take Profit (tp)
6.Understanding Bid & Ask
7.  Typical Bid/Ask Spreads
8.  Initial Margin 
9. Leverage
10. Commission Examples
11.  Rollover
12.  Calculating Profit & Loss
13.  Profit & Loss Examples
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:برخی واژه شناسی های دیگر

موقعیت معامله باز1.

بستن موقعیت2.

سفارش بر اساس قیمت موجود در بازار3.

(SL)حد زیان 4.

(TP)حد سود 5.

Askو Bidدرک و فهمیدن قیمت 6.

Bid/Askاسپردهای بر اساس 7.

مارجین اولیه8.

اهرم یا لوریج9.

نمونه های کمیسیون10.

دپایان یافتن یک قرار داد در فیوچرز و ورود به قرارداد جدی11.

محاسبه سود و زیان12.

نمونه های سود و زیان13.
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از ب( پوزیشن)مادامیکه موقعیت . یک موقعیت معامله باز موقعیتی است که زنده  وجاری بوده و در حال حاضر معامله می شود

.است ارزش آن در راستای تغییرات داخل بازار نوسان خواهد نمود

را خریداری EUR\USDشما " استLongدر جهت "کرده اید و جهت آن باز  EUR/USDپس، اگر یک موقعیت معامالتی را در 

.کرده اید
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یک.داریدارزجفتهمانخالفبرومعادلعملیاتیانجامبهنیازشدصحبتباالدرکهمعامالتیموقعیتیکستنبرای

بابایدودشبازمعاملهیکاینکهمجردبهپس.کندتبدیلکاملمعاملهیکبهراآنتاشودبستهوشدهبازبایدکاملمعامله

یااستکردهخریداریالت10دارد،بازپوزیشنالت10گرمعاملهیکاگرمثالبرایپس.شودبستهآنمخالفایمعامله

.استالت10آنفروشموقعیتآنبستنراهتنهاواستکردهحرکتlongجهتدرالت10اندازهبه
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.دسترسردقیمتبهتریندربهادارورقهیکخریدیافروشبرایاستسفارشیبازاردرموجودقیمتاساسبرسفارشیک1.

limitمخالفبازارموجودقیمتدرخریدسفارش orderهستندبازاردرموجودهای.
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"فروش"قیمتوو"خرید"قیمتبیناختالف:راست

.شودمیشناختهاسپردبعنوان

میریدخیابد،میافزایشقیمتکنیدمیفکراگر:وسط

(Long).کنید

بازارحاضرحالاساسیقیمت

شفروکردخواهدسقوطقیمتمیکنیدفکراگر

(Short)کردخواهید

بازارگذاریقیمتمحیط:راست
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حد زیان

میطراحیمالیابزاریکدرمعامالتیموقعیتیکدرگذارسرمایهیکضررکردنمحدودبرایزیانحد

فروشبهدرسیخاصیقیمتبهکهوقتیمالیابزارتاشودمیدادهقرارکارگزارنزدکهاستسفارشیاین.شود

خودارنمودجلویگرمعاملهکهشودمیکاربردیخاصبطوروقتیزیانحدبنامامکانیواضحیبطور.برساند

آندرکهاستاینقطهاینو)دهد،قرارزیانحدخودسفارشرویگرمعاملهیکاگرکالم،یکدر.نیست

رامعاملهنآزیانحدبهآنخودکاربطورپلتفرم،(نکندبیشتریضرر"بارشزیان"معاملهاستگرفتهتصمیم

.کندمیفعال

حد سود

رویبرمعاملهآندرکهاستاینقطهسودحد.استباالمثالدرشدهذکرموقعیتمخالفاینترسادهبعبارت

برداشتودسوشدهبستهمامعاملهبرسدشدهانتخابقبلازمقداربهقیمتکهوقتیوشودمیفعالشدهتنظیمآن

.شودمیاعمالگرمعاملهمعامالتیحسابدرشدهکسبسوداینسپس.شودمی
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سفارش باالتر از قيمت جاري بازار قرار داده شده و پس از فعال شدن آن قيمت به حرکت
صعودي خود ادامه ميدهد

رکت سفارش پايين تر از قيمت جاري بازار گذاشته ميشود وپس از فعال شدنآن قيمت به ح
نزولي خود ادامه ميدهد

كندقيمت صعود ميباالتر از قيمت جاري بازار قرار داده شده و پس از فعال شدن آن سفارش 

كندسفارش باالتر از قيمت جاري بازار گذاشته شده و پس از فعال شدن آنقيمت نزولي مي
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Askو Bidدرک مفهوم 
Bidاستبهادارورقهیکازایدرآنپرداختبهحاضرنفریککهاستقیمتی."Ask"،هم"پیشنهاد"عنوانبااوقاتبعضیکه

کنیدمیملهمعاراارزهاجفتشماوقتی.دارددارایییکفروشبرایآنپذیرشبهتمایلنفریککهاستقیمتیشود،میشناخته

.فروشیدمیBidقیمتدروخریدهAskقیمتدر
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EURGBP Euro / British Pound 1 to 2 Pips

EURUSD Euro / US Dollar 0.5 to 1.5 Pips

USDJPY US Dollar / Japanese Yen 1 to 3 Pips

AUDUSD Australian Dollar / US Dollar 1 to 3 Pips

شماآندرکهاستنرخیBidدارد،وجودEUR/USDبرایقیمتدوکهکنیدمشاهدهتوانیدمیشماباالمثالدر

وداردوجودارزجفتهربرایمبادلهنرخدو.بخریدتوانیدمیشماآندرکهاستنرخیAskوبفروشید،توانیدمی

Bid-Offerاسپردارزجفتهر.کندمیتعیینرامعاملهجزییهزینهاین.شودمیشناختهاسپردبعنواناختالفاین
.داردراخودش
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EURCHF US Dollar / Swiss Franc 1 to 3 Pips

CADJPY Canadian Dollar / Japanese Yen 1 to 3 Pips

NZDJPY New Zealand $ / Japanese Yen 2 to 4 Pips

GBPCHF British Pound / Swiss Franc 2 to 3 Pips

GBPJPY British Pound / Japanese Yen 2 to 3 Pips

XAUUSD around 0.15 of a Dollar

Crude around 0.05 of a Dollar

ودخزماندرشدهمشخصاسپردهایاینازاستممکنوکردخواهدتغییربازارمختلفشرایطتحتاسپردها:نکته

.برودفراتر
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:هزینه های باز کردن یک معامله

وبخومناسبگرمعاملهبرایکهچیزی.شودمیدریافتشماازکوچکیکمیسیونکنید،میمعاملهارزیبازاردروقتی

تااستیافتهکاهشآنهاBid/Offerاساسبراسپردهایکهدارندوجودبسیاریهایکارگزاریهایشرکتکههرچنداست

.نمایدکمتروکمترراشودمیایجادمعاملههردرکههاییتراکنشکلیهایهزینهوشدهحفظرقابتیمحیط
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1. 100,000 EurUSD = $2.67 (0.00002 x 133,333*)
2. 100,000 GBPUSD = $4.00 (0.00002 x 200,000**)
3. 100,000 EurJPY = $2.67 (0.0002 x 133,333 ***)

است1.33333فرض بر این است قیمت باز شدن معامله * 

است2.00000معاملهشدنبازقیمتاستاینبرفرض**

.استژاپنین120بازایدالر1تبادلنرخواست160.00معاملهشدنبازقیمتاستاینبرفرض***

داردوجودمعاملهسمتهربازایکمیسیونحداقلبعنوان$2.50معموال
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EURUSD

=اسپرد Ask–Bid (1.29590-1.29575 = 0.00015)

=اسپردهزینه 0.00015 * 100000 = $15.00

شودمیبرابرپیپ1.5میزانبهBidتراکنشهزینه،EUR/USDمعاملهدرواحد100000قراردادهراساسبر

(فروشسمتوخریدسمت)معاملهسمتهربرای$2.5کمیسیونیکبعالوه$15.00با
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(بخش ششم)واژه نامه معامله گری 1.

مارجین اولیه2.

.استمارجیناساسبرشدهخریداریگذاریسرمایهازدرصدیبعنوانحسابمارجینازمقداریاولیهمارجین3.

!(باشهاینطوراگر)هستید$5سهمهرقیمتبهFacebookسهامازسهم1000خریدخواهانکنیدفرضتر،سادهبعبارت4.

كهماليابزارهریا)سهامشمااگر.دارید$2500تنهاشماحقیقتدر.نداریدراخریداینانجامبرايبرايالزم$5000شما

ازریدخراینانجامبرايالزمپولازدیگرنیميتوانیدمياساساكنیدخریداريمارجینبارا(شودميمعاملهكارگزاريتوسط

سرمایهمقدارازدرصديبعنواناصليواممقدار.كنیدضمانتFacebookسهامباراوامسپسوبگیریدقرضكارگزاريشركت

.شودميخوانده"اولیهمارجین"گذاري
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هرازايدر%1.25یا)اصليارزش$5000از%25مثالكند،افتخاصيسطحازترپایینبهسهامارزشاگر1.

marginراشماكارگزاريشركت(شودميخواندهنگهداريمارجیناینسهم، callپولكهخواهدميشماازوكرده

رانگهدارينمارجیوواقعيهزینهبیناختالفازبخشيتابفروشید،راسهامازمقداريیاكنیدواریزحسابتانبهبیشتري

.كنیدتسویه

ریسكازخواهدميواستدادهقرضشمابه$2500موثربطوركهدهدميانجامدلیلاینبهراكاراینكارگزاري2.

.بكاهدبرنیاییدوامبازپرداختعهدهازشمااینكه

/واحد100000)$1000.00معموالاست،نماداولقسمتدالرآندركهدالر،پایهبرارزجفتهربرايمارجین3.

.(مارجیننرخ1بهنسبت100

جفتآنبرايبازارمرسومورایجقیمتبهزمان،درهماندالر،بهدالري،پایهبدونارزجفتهربرايالزممارجین4.

.استتغییرقابلمارجینآناستذكرقابلهرچند.شدخواهدتبدیلارز

:آیدميذیلدررابطهایندردیگريمثال5.
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.1EURUSD

1.2960اولیهمارجین=2. = 100000
/ 100 = $1296.00

داشتهنظردركهدارداهمیتبسیار3.

مارجیندردخیلعناصرتماميباشیم

بالقوهسودهايكهموارديدرمعامالتي

هستندبزرگ

ازسهمقیمتFacebookنمونهدراگر)

گرمعاملهیابدافزایش$15تا5$

دسوخودشپولبردنبكاربدون10000$

همینبههمهازیان،(استكردهكسب

وهشدزیاديدقتبایدوبودخواهندبزرگي

يكارگزاربعالوه،.شوداعمالكنترليخود

بهاقدامگرمعاملهآگاهشبدوناستممكن

معموالمارجینباگريمعامله.نمایدفروش

.باشدميترتجربهباگرانمعاملهبراي
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اندتوميكهاستسازپولبسیارابزارياینكهاستاینباشیمداشتهذهندرلوریجدربارهبایدهمیشهكهمهميعامل1.

شمابهریجلواساسابنابراین.برساندحداكثربهنیزرابالقوههايزیانتواندميآنبرعالهامانمایدحداكثررابالقوهسودهاي

.دهیدقرارریسكمعرضدركوچكينسبتاسودبرايارزيبازارهايدررازیاديسرمایهدهدمياجازه

برندميبكارمختلفيهايلوریجمختلفبازارهاي2.

15:1الي10:1فیوچرز3.

4:1الي2:1سهام4.

1500:1الي100:1ارزيبازار5.
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ازوانندتميمنفردگذارانسرمایهكهاستهایيلوریجباالترینازیكيبردبهرهآنازارزيبازارهادرتواندميكهلوریجي1.

عموالم.شودميعرضهاوبهكندميادارهراگذارسرمایهیكحسابكهكارگزاريتوسطكهاستواميلوریج.ببرنداستفادهآن

200تادادخواهداجازهشمابهكارگزاركهاستمعنيبداناین.است200:1یاو50:1،100:1شدهعرضهلوریجمقدار

.نماییدمعاملهراحسابتاندرموجودنقدینگيبرابر

شدهعرضهلوریجاندازهایندرمعاملهیكبرايحاضرحالدراست،ارز(دالر)واحد100000معاملهاستانداردحجم2.

.شودمياستفادهكمتریادالري50000معامالتبرايمعموال200:1لوریج.است100:1یا50:1معموال
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اشمعامالتيحسابدردالر1000استالزمتنهاگذارسرمایهیك%1مارجینباارزدالر100000كردنمعاملهبراي1.

كه2:1لوریجازبزرگتربسیارمعاملهازاندازهاینلوریج.است100:1اینمانندمعاملهیكدرشدهعرضهلوریج.باشدداشته

.استشودميعرضهفیوچرزبازارهايتوسطكه15:1لوریجمیانگینوسهامبازارهايدراغلب

دورهطولدر%1ازكمترمعموالارزقیمتهايكهگیریدمينظردرشماوقتيامااستپرریسكبسیار100:1لوریجالبته،2.

ردندكمينوسانسهامهايكارگزارياندازهبهارزهااگر.شودميكمترتوجهيقابلریسكبطوراینكند،ميتغییرمعامالتي

.شدندنميلوریجازبزرگيمقادیرچنینعرضهبهقادر
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داردوجودوریجلبردنبكارباچشمگیرسودهايكسببرايمناسبيفرصتهايقبل،فصلدرمارجینتعریفگرفتننظردربا1.

زیانهايوریدآبدستبتوانیدبیشتريسودهرچقدراستپرواضحبنابراین.هستندتوجهقابلنسبتبهنیزبالقوههايزیاناما

زیانآنايبجوبودنخواهدبزرگقبلاندازهبهسوددهیدكاهشرابریدميبكاركهلوریجيمیزاناگركرد،خواهیدنیزبیشتري

.بودنخواهندبزرگگذشتهاندازهبهنیزشماهاي

آنرايباستراتژيوریسكبهآنهانگرشباكهرالوریجيخودشانتاكندميكاربنحويمشتریانبابروكرزامسيپي2.

شدهجامانریسكومعاملهدرانعطافترینعاليوبهترینعرضههدفبااین.كنندانتخابداردراتناسببهترینخاصمعامله

.است
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Type Micro Mini Elite DGCX

Minimum 
deposit
حداقل موجودي

100 $2,000 $10,000 $5,000

Lot Size
اندازه هر معامله

0.01 0.1 1 1

Instruments 58 currency 
pairs, gold and 
silver

58 currency 
pairs, gold and 
silver, 13 CFD 
instruments

58 currency 
pairs, gold and 
silver, 13 CFD 
instruments

Gold and Silver, 
Copper, 8 
Currency pairs, 
WTI & Brent, 
Plastics Futures 
& Sensex

Maximum 
leverage
حداكثر لوریج

1:1 to 1:500 FX
1:1 to 1:200 
Precious Metals
فلزات گرانبها

1:1 to 1:200 FX1:
1:1 to 1:100 
Precious Metals 
فلزات گرانبها

1:1 to 1:100 for 
FX and Precious 
Metals
بازار ارز و فلزات 

گرانبها

Leverage in 
DGCX is based 
on Fixed Margin

لوریج در دي جي سي 

ایكس بر پایه مارجین 

.ثابت است
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ازهكداردوجودشبانهبهرهنرخشود،ميداشتهنگاهبازبعدبهمتحدهایاالتشرقبوقتبعدازظهر5ازكهمعامالتيبراي1.

ميارزيبازاردرتامعاملهداشتننگهبازبرايراكوچكيمبلغشماشبهر.شودميكسركارگزارنزدشمامعامالتيحساب

بهمشابهبسیارتراكنشياین،.گیریدميقرضكاملبطورپوزیشنكردنمعاملهبمنظورموثربطوركهمقداريجملهازپردازید

.استرهنيوامبردنبكارباخانهیكخریدچگونگي

بهاقدامشمااگر.باشیدشدهخریدمعاملهواردمثالبراي،"باشیدخریده"راارزيشماكهاستعمليصورتيدرتنهااین2.

.استكردهقبولرابهرهنرخپرداختاعتبارشماحسابپسباشیدكردهارزفروش

نرختغییرات.شوندبستهاستالزمبعدازظهر3ازپیششوندميتنظیمروزانهبطوربهرهنرختغییراتآنجاییكهازمعامالتي3.

.استدالر100000اندازهبهقراردادهربازايدالر5.00تقریبابهره



www.pcmfa.net

محاسبه سود و زیان

يچگونگكهدارداهمیتكامالاینحالباكند،ميمحاسبهراشمازیانوسودارقامخودكاربطورشمامعامالتيپلتفرمهرچند

.كنیددركراارقاماینشدنمحاسبه

:مثالي از سود و زیان

دالر و مارجین اولیه 1.3088با نرخ تبادل اولیه EURUSDواحدي در هنگام خرید 100000بر پایه یك معامله با قرارداد 

:پوند موارد زیر محاسبه مي شوند1308.00

سود و زیان ناخالص/ نرخ تبادل بسته شدن / نرخ تبادل اولیه 

دالر1570.00/ دالر 1.32455/ دالر 1.30885

دالر-910.00/ دالر 1.29975/ دالر 1.30885

دالر-30.00/ دالر 1.30855/ دالر 1.30885
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:آیدمیذیلدر(مستقیم-دالرپایهبرارزهایجفت)AUD/USDوEUR/USD،GBP/USDبرایزیان/سودمحاسبهمعامله

هاالتتعداد*التیکاندازه*(شدنباززماننرخ–معاملهشدنبستهزمانقیمت)=زیان/سود

:آیدمیذیلدر(غیرمستقیمارزهایجفت)USD/CADوUSD/JPY،USD/CHبرایزیان/سودمحاسبهمعامله

هاالتتعداد*التیکاندازه*معاملهشدنبستهزمانقیمت/(شدنباززماننرخ–معاملهشدنبستهزمانقیمت)=زیان/سود

ارزهایجفتدردالری10زیانیاسودبهمنتجتغییرپیپ1واحدی100000قراردادیکدرگذشته،سال5طیقیمت

EUR/USD،GBP/USDوAUD/USDبرایدالر9تقریباوUSD/JPYبرایدالری8وUSD/CHFمیقیمتآخرینپایهبر

.باشد
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.یک پیپ کوچکترین واحد تغییر قیمت است که یک نرخ تبادلی می تواند ایجاد کند

.نامیده می شود" پیپ"واحد سنجش جهت توضیح دادن تغییر در ارزش بین دو ارز 

پیپ خوانده می شود، که 1دالر افزایش بعنوان 0.0001حرکت کند، این 1.2261تا 1.2260از EUR/USDاگر، برای مثال، 

.یک سنت می باشد( 10000/1)یک ده هزارم 

.می باشد" واحد قیمت"شکل کوتاه ( pip)پیپ 

التر از یک پیپ معموال رقم آخر اعشار سمت راست ممیز می باشد، هرچند، کوت های قیمتی جفت ارزهای پی سی ام بروکرز با

.رقم می باشد5رقمی و مساوی 4استاندارد 
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USD/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY

فرانك سوییس

اندیكاتورهاي فرانك سوییس
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راس از آنجایي كه ایاالت متحده مهمترین شریك تجاري ژاپن مي باشد، این جفت ارز داراي بیشترین حجم معامالت در بین ك

.هاي ین مي باشد

 لحاظ كردن مداخله بانك مركزي ژاپن در زمان معاملهUSD/JPYبایدعنصري ضروري باشد.

مداخله سطوح حمایت قوي ایجاد مي كند.

ا نمي بانك ها و موسساتي كه دالر فیزیكي را در ازاي ین مبادله مي كنند ر. هدف از مداخله حذف سفته بازان از بازار مي باشد

مي تواند انجام دهد ترساندن فروشندگان سفته باز براي خروج آنها از بازار با زیادBoJتوان از بازار حذف كرد اما آنچه كه 

.كردن ریسك بازار براي آنها جهت باز نگاه داشتن معامالت مي باشد

EUR/JPY نسبت بهUSD/JPYاز حجم معامالت كمتري برخوردار است با وجود این حقیقت كه حجم ها افزایش یافته است.

EUR/JPY از آنجایي كه نسبت بهBoJ از مداخله كمتري برخوردار است، از نظر تكنیكال باثبات تر ازUSD/JPYاست.

EUR/JPYمعیار سنجش قابل اتكاتري براي قدرت ین نسبت به دیگر ارزها مي باشد.
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GBP/JPY نسبت بهUSD/JPYاز حجم معامله كمتري برخوردار است، درست مانند یورو در باال

را از آنجایي كه اغلب جفت ارزهاي داراي دالر بر سر ضعف یا قوت دالر حركت مي كنند تا قدرت دیگر ارزها، این جفت ارز

.مي توان بعنوان یكي از قابل اتكاترین شاخص هاي قدرت ین بكار برد

از آنجایي كه این ارز با حجم باالیي معامله مي شود اسپرد آن اغلب زیادتر است.

GDP685 این كشور را یكي از ثروتمندترین كشورها در جهان مي سازد( به این سو2013از سال )میلیارد دالري سوییس.

 بات مي سازدو خنثي بودن سیاسي این كشور ارز این كشور را بسیار با ث" بهشت بانكي"شهرت ایمن نسبي این كشور بعنوان.

 اروپا كه منتج به صنعت بیمه و بانكداري به شدت قوي شده است( خارجي)مركز تجمع دارایي هاي فراساحلي.

انات این نتیجه اش جریان ورود سرمایه به این كشور و حركت چرخ اقتصاد در طول دوره هاي ریسك گریزي و بالعكس، جری

.تجاري چرخ اقتصاد این كشور را در طول دوره هاي ریسك گریزي مي چرخاند
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ن كشور فرانك سوییس همبستگي شدیدي با طال دارد كه دلیل آن دارا بودن بزرگترین ذخایر طال در جهان توسط دولت ای

.است

بنابراین ارزش فرانك با این طال پشتیباني مي شود

USDCHFتقریبا عكس نمودار طال بعنوان یك كاالي معامله شده مي باشد.

خارج و به وقتي اقتصاد دنیا پررونق است فرانك سوییس تمایل به ضعیف شدن دارد چرا كه جریانات سرمایه اي از فرانك

.سما سرمایه گذاري هاي با بازده باالتر سرازیر مي شود

ن یورو از نظر بیشتر تجارت سوییس و جریانات سرمایه با كشورهاي اروپایي در داخل منطقه اروپا اتفاق مي افتد و بنابرای

.حجم معامالت حین معامالت فرانك بر دالر غالب است

 انتشار داده هاي اقتصادي سوییس بیشترین تاثیر را بر روي حركاتEURCHF دارد بنابراین باید دقت بسیاري درباره

.اعالمیه هاي در شرف انتشار بخرج داد

 از آنجایي كه حجم معامالتEURCHFباالتر است، تحلیل تكنیكال آن بسیار معتبرتر مي باشد.
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هاي امن از نظر تاریخي بسیار از شهروندان ثرتمند ایاالت متحده در بانك

ین دو این كشور حساب افتتاح كرده اند، بنابراین جریانات سرمایه اي ب

هرچند این جریانات و حجم معامالت از دهه . كشور چشمگیر است

ته به این سو و بطور قابل توجهي پس از ظهور اروپا كاهش یاف1980

.است

ا معامالت آن تقریب. این جفت ارز، یك جفت ارز اصلي و مهم نیست

.سبك مي باشد

USDCHF معكوس جفتEURUSD است، كه بدین معناست كه یك

به USDCHFنشان از این دارد كه EURUSDشكست صعودي در 

.سرعت به سمت پایین حركت خواهد كرد
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كانادا پنجمین تولید كننده بزرگ طال در دنیاست.

 ده از كاالهاي صادراتي كانادا را وارد مي كند بنابراین اقتصاد كانادا به شدت به اقتصاد ایاالت متح% 85ایاالت متحده

واند براي بنابراین قدرت بیشتر دالر كانادا اگر جذابیت كاالها را براي خریداران آمریكایي كمتر كند، مي ت. حساس است

.اقتصاد این كشور خطرناك باشد

 كانادا صادركننده عمدهTimberها مي ، طال و نفت مي باشد بنابارین ارزش دالر كانادا بسیار وابسته به قیمتهاي این كاال

.باشد

ادرات خود مي كانادا بسوي ارتباط مستقیم كمتر با ایاالت متحده در حركت است و بطور فزاینده اي بدنبال جهاني تر شدن ص

.مانند استرالیا و نیوزیلند باید جریان سرمایه و تجارت این كشور زیر نظر گرفته شده و دنبال شود. باشد
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 انتشار داده . بوقت گرینویچ آغاز مي شود13:00فعال ترین جفت ارز در ساعات كاري بازار آمریكاي شمالي كه از ساعت

.هاي مربوطه در این زمان ها اتفاق مي افتد

ته باشد و مي دلیلش آن است كه جابجایي سرمایه بین دو كشور حتي یك اختالف كوچك در نرخ بهره مي تواند تاثیر بزرگي داش

.تواند باعث تغییرات عمده در نرخ تبادل شود

قیم قدرت یا ضعف داده هاي اقتصادي كانادا و نرخ بهره را در برابر داده هاي اقتصادي و نرخ بهره ایاالت متحده بطور مست

.معامله كنید

 تصمیمات نرخ بهره بانك مركزي كانادا تاثیر چشمگیري بر روي قیمتUSDCAD  دارد چرا كه تصمیم براي تغییر نرخ بهره

.و تراز تجاري استGDPبر پایه اعداد 

یپ این جفت ارز تمایل به استفاده شدن بر خالف معامله گران بلند مدت دارد چرا كه محدوده هاي حركت روزانه زیر چند پ

.است و روندها مي توانند براي روزها در یك زمان بدون هیچگونه پولبكي ادامه یابد

AUDUSD همبستگي زیادي با چگونه معامله شدنNZDUSDعوامل بنیادي واقعا بر روي حركات قیمت در این ارز . دارد

.تاثیر دارد
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ن است اما اغلب این بخش برای یادگیری تئوری نسبتا آسا. روانشناسی معامله گری سخت ترین بخش معامله گری برای یادگیری است

.اوقات سخت ترین نبردهایی که یک معامله گر دارد با خودش است

د لزوما به این برای معامله گران مبتدی سخت است که بپذیرند، اما ابزارهایی که برای موفقیت در معامله گری روزانه ضروری هستن

ول تخریب معامله گران تمام اوقاتی که معامله می کنند مشغ. شکل استراتژی ها در نمی آیند اما زاییده یک ذهنیت سالم و درست هستند

.خود هستند

ین تجربه مدرک قابل توجهی از اهمیت هر دو موضوع تمرکز و انضباط را ارایه می دهد اما بسیاری از معامله گران تازه کار هنوز ا

.موضوع را سخت می پذیرند

امله گری معامله گران باید آگاه باشند که معامله گری، و بویژه مع. بدون تمرکز و انضباط، امکان یادگیری استراتژی ها وجود ندارد

.روزانه شامل تصمیم گیری های کوتاه مدت و ثانیه ای در متنی است که اغلب اوقات مملو از اطالعات متناقض شده است

:بنابراین، دو مهارت اصلی روانشناسی که یک معامله گر باید داشته باشد طبق موارد زیر است

توانایی برای متمرکز ماندن

توانایی برای منضبط ماندن
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ر در ساعات فعال بودن بازار معامالت فرصت ها می توانند خودشان در هر زمانی حاضر شوند و یک معامله گ

ود تا از موفق نیاز به این خواهد داشت تا بتواند در تمام روز کاری متمرکز باقی بماند بنابراین آماده خواهند ب

.برخی از آن موقعیت ها استفاده کرده و بهره ببرند

رده و یک معامله گر متمرکز می تواند فرصت ها را مبتنی بر استراتژی و احتماالت تخمین زده و ارزیابی ک

البته در هر دو. این با عنایت به مهارت های خوب و تمرکز است. سپس قادر به اجرای خودکار معامله باشد

.حساب دمو و واقعی
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نکه اهمیتی ندارد شما چقدر باهوش هستید یا ای. راز یا روش معجزه گونه ای وجود ندارد که در تمام اوقات جواب بدهد

.چقدر درباره بازار می دانید، انضباط کلید شما به سمت موفقیت است
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.داشتن انضباط برای کم کردن زیان هایمان هر زمانی که یک معامله به ضرر ما حرکت می کند

اعتراف به اینکه نقطه ورود ما اشتباه بود و داشتن ظرفیت و ابتکارعمل برای خروج فوری از معامله

(سهم500سهم و کاهش حجم تا 1000در معامله : برای مثال)کاهش حجم معامله وقتی که شرایط به نفع ما حرکت نمی کند 

.دست کشیدن از معامله گری وقتی به حداکثر زیان روزانه مان می رسیم

سفانه یکی از این توانایی شامل بسیار منضبط بودن است، و متا. توانایی کاهش زیان هایمان کلید موفقیت در معامله گری است

.روش ها برای تجربه این توانایی از طریق درد مقداری زیان کردن است

.هرچند از طریق انضباط، مهارت های الزم برای حفظ یک حساب با سود مستمر می تواند قابل دسترس باشد
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نپذیرفتن تعهد به زیان از پیش تعریف شده مان

زیادی از نبستن یک معامله در ضرر، حتی پس از اینکه آگاه شدید پتانسیل سودرسانی آن معامله به مقدار

.بین رفته است

دل از منظر روانشناسی این معا. گرفتار شدن و تعصب در یک باور یا عقیده خاص درباره جهت بازار

."ی کندحق با من است؛ بازار اشتباه م: تالش برای کنترل بازار با انتظار شما از آنچه انجام خواهد داد است

ه بازار معامله گری بر اساس انتقام مثل زمانی که در تالش باشید برای آنچه بازار از شما گرفته است ب

.این کار همیشه عواقب وخیمی در پی دارد. برگردید

ورود معکوس حتی هنگامی که بطور واضح یک تغییر در جهت بازار را حس می کنید.

پیروی نکردن از قوانین سیستم معامالتی.
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که برنامه ریزی برای یک حرکت یا حس کردن یک پولبک، اما بعد از آن قادر نباشید

هرچند، ارزشش را دارید این را در ذهن خود داشته . دکمه خرید یا فروش را فشار دهید

وتاه باشید که، کمی شبیه اسب سواری است، اگر از روی اسب افتاده و زخمی شدید، در ک

.ترین زمان ممکن به میدان بازگردید

عمل نکردن بر اساس غرایض و بصیرت خودتان

برقرار نمودن یک الگوی ثابت و مستمر از معامله گری موفق در طول یک دوره 

شده تان به بازار در یک یا دو معامله و شروع سودهای کسب زمانی، و سپس پس دادن 

این دوباره ودوباره 

.سیکل
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ه شما را می باید دینامیک ها رسیدن به هدف را یاد بگیرید در نتیجه می توانید بطور مثبتی بر روی آنچه می خواهید و آنچ

.ترساند متمرکز باقی بمانید

سپس بر باید یاد بگیرید چگونه تمامی مهارت هایی را که الزم است را تصاحب کنید تا مانند یک معامله گر رشد کنید و

مهارت تمرکز خیلی زیاد بر روی پول در آوردن صرفا یک محصول جانبی. روی توسعه آن مهارت ها متمرکز باقی بمانید

.های شماست

رایط بازار تطبیق شما باید یاد بگیرید چگونه خودتان را با آمادگی بیشتری در برابر پاسخ هایتان در تغییرات بنیادی در ش

.دهید

 و سپس –" رضایت شما"سطح –شما باید قادر باشید بطور واضحی مقدار ریسکی که با آن راحت هستید را تشخیص دهید

.وسعه ببخشیدیاد گرفتن اینکه چگونه آن را به روشی که مطابق با توانایی شما در حفظ منظر هدفمند فعالیت بازار باشد ت
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ت اجرا شما باید یاد بگیرید چگونه معامالت خودتان را بالفاصله پس از درک یک فرص

.کنید

ی است، شما باید یاد بگیرید که چگونه به بازار اجازه دهید تا به شما بگوید چقدر کاف

ینکه چه بجای ارزیابی پتانسیل آن بر اساس سیستم ارزش گذاری شخصی تان درباره ا

.مقدار کافی است

ت بازار شما باید درک کنید چطور باورهایتان را ساختاربندی کنید تا درک تان از حرک

.را کنترل کنید

دشما باید یاد بگیرید چگونه وضعیت هدفمندی را بدست آورده و آن را حفظ کنی.

 گیرید تشخیص داده و سپس یادب" درست"شما باید یاد بگیرید چگونه اطالعات چشمی

.چگونه در آن موقعیت ها بطور مستمر اقدام کنید
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طور ب. مطمئنا واضح است که معامله گرانی که هدف گذاری می کنند موفق تر از آنهایی هستند که این کار را نمی کنند

گی درباره برابر، معامله گرانی که اهداف خود را ثبت می کنند و به آنها مراجعه می کنند موفق تر از آنهایی هستند که بساد

.اهداف خودشان صحبت کرده و آن را دنبال نمی کنند

:مشخصاتی که اهداف باید داشته باشند

.درباره آنها آسان باشدتصویرسازیباشند بطوریکه شرح و مشخصاینکه آن هدف ها باید 

.باشندابیقابل دستیبودن آن نیز اهمیت دارد بطوریکه واقع گرایانهآن است بلکه باال بودن سطح نه تنها الزمه یک هدف، 

.، آسان تر از زمانی است که صرفا در حد یک فکر استنوشته می شودهنگامی که یک هدف تعهداینکه 

.یمبا هدف های مشخص بمنظور اینکه به یک هدف دست یابمراحل زمان بندی شدههدفمند و محدوده زمانیقرار دادن یک 

.طرح و برنامه ریزی بمنظور اینکه بدانیم چگونه به اهدافمان دست خواهیم یافت اهمیت دارد
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عصبانیت1.

فرسودگی و دلسردی2.

پیش بینی و انتظار3.

تعجب و شگفتی4.

(التهاب)سرفرازی و شادی 5.
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 به مجرد اینکه وارد معامله می شودی سهم بر خالف

.انتظار شما حرکت می کند

نمی توانید وارد یک معامله شوید.

نمی توانید از یک معامله خارج شوید.

می بنظر می رسد کلید را فشار می دهید اما اتفاقی ن

افتدو

 گزاری، دفتر پشتیبانی کار)سیستم اجرای معامله شما

.از کار می افتد...( و 4متاتریدر 
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قادر به استفاده از میان برهای کیبورد نباشید.

کلید اشتباه را فشار می دهید.

سیستم اجرای معامله شما از کار می افتد.

خرید یا فروش هنگامی که تمایل به انجام آن ندارید.
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نمی توانید منتظر روز کاری جدید باشید

در انتظار برگشت برگشت یک سهم

سود کردن و خواهان سود بیشتر کردن

هنگامی که اشتباه کرده و سود می کنید

تغییر معامله خرید به فروش و سود کردن

ود زیر نظر داشتن باال و پایین رفتن یک سهم و مقدار کمی س

کردن در کمتر از چند ثانیه یا دقیقه
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هنگامی که اولین معامله خود را انجام می دهید

هنگامی که اولین سود واقعی خود را بدست می آورید

ویدهنگامی که دقیقا یک حرکت را در یک سهم پیش بینی می کنید و قادر به کسب سود از آن می ش

هنگامی که موجودی خود را در انتهای یک هفته پرسود مشاهده می کنید

هنگامی که مشاهده می کتید که بسیار بهتر از ماه وم یا سوم خود عمل می کنید
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بایدها و نبایدها1.

آماده سازی های روزانه2.

مدیریت سرمایه3.

توسعه روش کار خودتان4.

دنبال کردن بازارها5.
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مثبت بمانید

کنجکاو و پیگیر باقی بمانید

سعی کنید و از هر معامله چیزی یاد بگیرید

ژورنال معامالتی خود را داشته باشید و هر نوبت که اشتباهی

.مرتکب می شوید قانون جدیدی را ثبت کنید

نیدهر الگویی که معامله گری شما را بتاخیر میاندازد متوقف ک.

 همیشه یک معامله عالی وجود دارد –خودتان را سرزنش نکنید–

باشد، این یکی از شگفت انگیزترین چیزها درباره معامله گری می

همیشه فرصت دیگری وجود دارد
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قوانین خود را روزانه مطالعه کنید

ژورنال معامالتی خود را روزانه مطالعه کنید

چالش های احساسی خود را در خانه رها کنید

 باشند یا " سودده"اجازه دهید تمام معامالت شما یا معامالتی

!(یا هر دو" )یاد دهنده"معامالتی 

منضبط بمانید

متمرکز بمانید
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مشا ابيد زاين هايتان را كنرتل كنيد:
انيدبدانيد خواستار چه چيزي هستيد و به آن متعهد مب
هرگز زاينتان را دوبرابر نكنيد
را در اپاين اگر يك معامله گر روزانه هستيد هرگز زاين هايتان

(آرامش خانه را هبم نزنيد)روز كاري به خانه نربيد 
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مهيشه يك ژورانل داشته ابشيد
هر روز معامالت خوداتن را چاپ كنيد ات هر شب آن را آانليز كنيد
مهيشه مطالعه كنيد
موارد قبل و بعد از معامالت را اجنام دهيد
مسئوليت اقدامات خود را قبول كنيد
شكست را بپذيريد
پذيراي موفقيت ابشيد
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روش بر روي حجم معامالت و جراين سفارشات متركز در پنجره زمان و ف
.متركز كنيد

روند دوست مشاست
اسيددوره هاي معاماليت بني روزي و سيكل معاماليت خوداتن را بشن
 ،انديكاتورها، شاخص ها، قدرت نسيبsquawkو غريه بكار بربيد.
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عدم تعريف زاين قبل از اجراي معامله
 (.معامله را ببنديد)رداريد ، مشا ابيد سود اي زاين خود را ب(به مست ابال اي اپيني)هنگامي كه ابزار به نقطه خروج مشا رسيده است -عدم برداشت زاين اي سود
 شدن" اميدواري"وارد حالت -تعصب روي يك عقيده
معامله بر اساس اطالعات خمفي اي نكته هاي پشت پرده
معامله گري به شيوه خودكشي
معامله گري از روي سرخوشي
معامله گري اب پشيماين
معامله گري بر اساس انتقام
بيشرت نگران اين ابشيد كه حق اب مشاست ات اينكه نگران سرمايه اتن ابشيد
سعي در يب نقص بودن
از دست دادت اعتماد
عدم استمرار در اعمال سيستم معاماليت اتن
 ته ابشيد، اما مثبت مبانيدبدانيد كه مشا مي توانيد برخي چيزها را كنرتل كنيد و مني توانيد روي ديگر موارد را اتثريي داش-در وضعيت درست ذهين نبودن.
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3Pشامل سه كلمه زير مي ابشد:
ايستادگي، نگهداري و صرب

3Pمعرف مزااي و معايب سخيت در معامله گري اختصاصي مي ابشد.

.ايستادگي قادر بودن به ادامه معامله گري اب وجود موانعي مانند دلسردي و روحيه كم مي ابشد
.دنمعامله گران بسياري فراموش مي كنند كه فرآيند ايدگريي مسري طوالين است و اينكه آهنا ابيد آماده بدون سود ماندن براي چندين ماه ابش

.اغلب معامله گران بطور جدي ميانگني دوره زماين كه الزم است ات به سود آوري رسيده و تصميم به خروج بگريند را در نظر مني گريند
.يشرتي وارد كنيدامهيت دارد كه سرمايه خويب را پس از زاين وارد كار كنيد و آهنا را در معامالت بني روزي ب. مهينطور ابيد اين را معادل آگاهي از زمان خروج دانست

و ايد بگرييد كه چگونه اشيد معامله گران ابجتربه و موفق اغلب اينطور گفته اند كه ضمن اينكه ايستادگي امهيت دارد، به مهني اندازه مهم است جلباز و يك دنده نب
.مي توان اينطور استدالل كرد اين يكي از مهمرتين موانع روانشناسي براي غلبه كردن بر آن است. اقدامي بكنيد اي بسادگي تسليم شويد
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كشف روش معامله گري حفظت و نگهداري اپيه اي ترين چهارچوب ذهين دفاعي است و ابيد به آن متعهد شد ات اگر هرگونه حفظ جتربه و
.وجود داشته ابشد آغاز آن را شكل دهي كند

.ندامهييت ندارد مقدار ثروت معامله گر چقدر است، براي او سخت است كه هزاران دالر در هفته بر روي معامله گري هزينه ك

و نگهداري از معامله گراين كه درابره معامله گري جدي هستند ابيد خود را اب حفظ
ر ديگر، ابيد اب اينحال اب. سرمايه شان بعنوان هدف كواته مدت اوليه تطبيق دهند

منودن تعادل برقرار شود چرا كه حمافظت بيش از حد مي تواند منجر به حمدود
.فرصت ها گردد

داشته ابشد، حفظ و نگهداري اگر حداكثر زاين قابل قبول و از پيش تعيني شده ن
.تقريبا بطور كامل بدون استفاده است
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.د ضروريستصرب براي هركسي كه اميد دارد كه يك معامله گر موفق اختصاصي بشو 
ه آهنا معامله گران جديد روز اول اي دوم اغلب بطور هتامجي معامله مي كنند چرا ك

.خودشان را اب فرآيند معامله گري آشنا مي كنند
ف آشنا اين خوب است چرا كه به آهنا اجازه مي دهد اب سيستم هاي اجرايي خمتل
.رين كنندشوند و به آهنا اجازه مي دهد بر روي سرعت ضربه زدنشان به كليد را مت

ن دليل وارد هرچند، معامله گران ابيد در هنايت صرب خود را توسعه ببخشند و بدو 
.معامله نشوند

خالص به جمرد اينكه صرب اختاذ شد، تعداد معامالت كاهش پيدا مي كند اما سود
ور منظم سودآور مهينطور، هنگامي كه معامله گران بط. معامله گر افزايش خواهد ايفت

.رت هستندمي شوند، زاين هاي آهنا، اب اينكه كمرت هستند، اغلب از نظر اندازه بزرگ
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معامله گران . ردي استطرح ها و برانمه هاي نربد براي معامله گران اتزه كاري كه هنوز يك روش معامله گري براي خود نيافته اند بسيار كارب
.را اختاذ كرده و كميت آن را براي ارضاي نيازهاي فردي شان تعيني كنند3Pمي توانند رويكرد 

 قادر ابشد پيچيدگي يك طرح و برانمه نربد، خط سري بر خود حتميل شده روي معامله گري را عرضه خواهد كرد كه بسيار اب جتربه است ات
.پنهان دستكاري و حترك انگهاين ابزار را خبواند

ته القه مند هستند داشوقيت معامله گران اولني ابر شروع به معامله واقعي مي كنند هبرت است ايده اي از آنچه درابره معامله گري درابره اش ع
اق وي ابزار و ايفنت اور هرچند، در آن نقطه بسيار زود است كه يك برانمه نربد حمدود كننده را اجرا كنند چرا كه اين برانمه آهنا را از جستج. ابشند

.هباداري كه فرصتهاي ايدگريي را معريف مي كنند جلوگريي مي كند
.سهم هاي پرنوسان ابيد حذف شوند
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اجراي برانمه روي چه سهم هايي نبايد اجنام شود
جستجو در چه خبش هايي اجنام شود

ملهحمدوده جستجو براي يك سهم ايده آل جهت زير نظر گرفنت و معا

له كنند مي شوند معامله گران معموال متايل به جذب شدن به يك اي دو سهم كه ترجيح مي دهند معامبه جمرد اينكه سهم هاي صحيح ايفت شد، 
.بناابرين قدم بعدي فرموله كردن يك برانمه نربد فعال براي دنبال كردن است

.فرموله كردن برانمه نربد تنها خنستني و و آسان ترين فاز است
دازه ف قابل انبرانمه نربد ابيد شامل حداكثر زاين ها در هر معامله، حداكثر معامله روزانه، زاين هاي حاصل از تريلينگ، اهداف روزانه و هر هد

.گريي و مربوط ديگر ابشد

ت معامالت اجرا براي اينكه يك معامله گر موفق ابشيم ابيد بپذيرمي كه اكثري
.شده معامالت زاين آور خواهند بود
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ودي حساب اب پذيرش اين حقيقت معامله گر براي حمدود كردن اتثري منفي كه اين معامالت بر روي موج
.معاماليت و روحيه معامله گران خواهد داشت هبرت آماده خواهند بود

.ه موفقيت كمك خواهد كرديك معامله گر ابيد مهيشه تالش كند ات حس كنرتل را حفظ كرده و پريوي از برانمه نربدشان به آهنا براي دستيايب ب
اگر وارد معامله خريد .يك معامله گر ابيد اب انتظار منطقي از يك نتيجه خاص وارد معامله شود. برانمه نربد مهچنني در سطح جزيي كمك مي كند

 آجنا خواهد رفت كه فكر مي كنند ات( يك سطح منطقي)آهنا ابيد فورا در سطحي . شوند، فرضيه اين است كه قيمت سهم افزايش خواهد ايفت
.از معامله خارج شوند

رت از رسد، البته نه بيشآهنا ابيد مقدار حداكثر زاين قابل قبويل را داشته ابشند ضمن اينكه منتظر اين ابشند كه شايد برانمه شان به سودآوري ب
.در ازاي هر سهم0.02

.يك معامله گر مهچنني ابيد درك كند در شرايط خاص ابزار كجا خريد و فروش اتفاق مي افتد
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خريد كرده است و اكنون متايل askبراي حلظه اي فرض كنيد كه يك معامله گر در قيمت 
دقيقه اي كه آن سهم شروع به حركت مي . داردaskبه عرضه آن سهم در مهان قيمت 

و او ابيد كند، معامله گر ابيد تشخيص بدهد كه آن معامله به ضرر او حركت كرده است
.تالش كند ات معامله اش را ببنددbidبراي فروش در قيمت 

ميت در طول فرآيند متايل يك معامله گر يب جتربه دنبال كردن سهم در مسري نزويل اب قرار دادن قيمت فروش در هر سطح قي
.است

.خريداري مني كندaskاگر قيمت يك سهم به سرعت سقوط كند، هيچ كسي آن سهم را در قيمت 
راي يك معامله فروش معامله گر مبتدي ابيد خباطر داشته ابشد كه مبنظور حداقل سازي زاين ها ابيد معامالت زاين ده را اب اج

ايل به تعقيب سهم مت. فورا ببندد( اگر در معامله فروش قرار داشته ابشد)اي يك معامله خريد ( اگر در معامله خريد قرار دارد)
.است" آفتابه خرج حليم كردن"بعنوان ذهنيت askو سهم هاي نزويل در قيمت bidهاي صعودي در قيمت 
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م در قيمت معامله گران مبتدي، شوق زايدي براي حفظ اسپرد اب خريد يك سه
bid تعقيب يك سهم در صعود اب قرار دادن سفارش در قيمت ،bid سپس ،

رار دادن لغو آن در حاليكه قيمت ات سطح بعدي ابال مي رود و در هنايت اب ق
.سفارش ديگري دارند

. ا مي شوداين فرآيند چندين نوبت تكرار مي شود ات در هنايت معامله گر ارض
مله چرا اين معامله گر ارضا شد؟ سهم از ادامه حركت منصرف مي شود و معا

ه آهنايي فروخته گران ابجتربه تر، نگرانند ات سود خود را برداشت كنند و آن را ب
.خريد كرده اندbidاند كه ابندازه كايف بدخبت بودند كه در قيمت 

مت اگر يك سهم  اب سرعت در حال صعود ابشد هيچ كس ان سهم را در قي
bidمني فروشد.
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يل شدن به معامله معامله گران اب جتربه اغلب مي گويند كه خنستني قدم در تبد
امله دست از تسليم شدن و خروج از معگري سودآور و مستمر اين است كه 

امي كه هنگ. اب حركات جزيي قيمت اي دستكاري حركت قيمت بر مي دارند
و سخيت كمرتي معامله گران جتربه بيشرتي كسب مي كنند برانمه آهنا تعصب

آن و يك پيدا مي كند و ممكن است تنها شامل انم سهم، حتقيق مربوط بر روي
.هدف سود هبمراه حداكثر ضرر ابشد

.  گر سرچشمه بگريداين برانمه ابيد از درون معامله. برانمه نربد ابيد اب براي هركسي مستقل طراحي شود و ابيد نكته اي در آن وجود داشته ابشد
.ضروري استستند كه اين كارمعامله گراين كه جمبور به استفاده از برانمه نربد شده اند ابحتمال زايد اب اين شرايط راحت نيستند زيرا بر اين ابور ني

نابراين، اگر يك ب. هر فردي شخصيت و رفتارهاي خودش را دارد و اين استدالل وجود دارد كه اين رفتار در چشم انداز معامله گري آهنا ابزاتب دارد
ي بطور طبيعي حمتاط و مراقب به مهني ترتيب اگر كس. نفر بطور طبيعي ريسك پذير و هتامجي است متايل به اين نوع رفتار در معامله گري شان دارد

.شتقرار خواهند دااست اين رفتار احتماال ابيد در معامالتش ابزاتب داشته ابشد چرا كه اين مشخص مي كند چطور آهنا در هبرتين حالت از راحيت
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سهم هايي را معامله كنيد كه حجم مناسب داشته و نقدينگي مناسيب دارند، مشا مي توانيد كامال آسان وارد و خارج شويد.
جباي منتظر ماندن براي معامله بزرگ اب سود بزرگ سودهاي كوچك و مستمر داشته ابشيد.
مطلقا هيچ معامله اي را در طول شب ابز نگذاريد.
 (.اب انضباط معامله كنيد)زاين هاي خود را حمدود كنيد
 اب پرداخت در قيمتask و فروش در قيمتaskدر قدرت خريد و فروش كنيد.
بيش از يك دليل براي وارد يك معامله شدن داشته ابشيد.
سهم هايي را كه كامال اب آهنا انآشنا هستيد را معامله نكنيد.
بر روي سود و زاين متمركز نشويد. بر روي نقاط ورود و خروج متركز كنيد.
در زمان اولني ورود يك سهم به ابزار سهام، آن سهم را معامله نكنيد.
 دقيقه اول ابز شدن ابزار معامله نكنيد20-10اگر جتربه نداريد در.
 مبتين بر آنچه ابزار واقعا اجنام مي دهد تصميم بگرييد. اينكه يك سهم كاري اجنام خواهد داد نباشيد" اميد"به.
هنگام كم كردن حجم مراقب ابشيد.
انضباط، انضباط، انضباط. قوانيين داشته ابشيد و به آهنا متعهد مبانيد.
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شفافيت
خواسته ها و اميان

:

.معامله گران خوب افراد شفايف هستند
گران قايل مني آهنا اگر بدانند كار درسيت را اجنام مي دهند امهييت براي نظرات دي

.شوند
راهي براي گفنت اين پنهان كردن اشتباهاتتان. آهنا از نتاجيشان شرمنده نيستند حيت اگر بد ابشد
.است كه مشا مسئوليت كامل آهنا را قبول مني كنيد

افتد مشاهده شده است كه معامله گران خوب افرادي هستند كه هنگامي چيزي اتفاق مي
.اين به آهنا كمك مي كند كه حسي از كنرتل را اجياد كنند. پذيراي سرزنش هستند

افرادي . معامله گري زمينه اي است كه در آن هر كسي دقيقا مي داند مشا چطور عمل مي كنيد
.كه چالش ها را دوست دارند و به هدفشان دست مي ايبند شفاف هستند
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.خواسته و متايل براي موفق شدن ضروري است اما خبودي خود كايف نيست
ندي داشته ابشيد، اگر حيت اگر خواسته هاي قدرمت. فقط هنگامي كه به خوداتن و تواانيي اتن در معامله كردن اميان داشته ابشيد موفق خواهيد شد

واهيد كرد و بدون ا خيلي زود رها خراگر در زمان هاي سخيت اهدافتان . ابور قوي نداشته ابشيد كه آهنا اتفاق خواهند افتاد، مهينطور خواهد شد
.اميان ترس مشا از شكست به واقعيت تبديل خواهد شد

ما . ميان آسان نيستهرچند بدست آوردن ا. هيچ چيزي براي كسي كه ابور دارد غريممكن نيست. مشا ممكن است واقعا به هدفتا نزديك بوده ابشيد
.اين خبش ابيد از مست خود مشا ابشد. مي توانيم خواسته اتن ر ا به مشا بدهيم، اما ابوراتن را خري

ور است كه يك نفر مي اميان شايد يكي از ابالترين اشكال اب. سطح معامله گري كه به آن دست مي ايبيد متناسب اب سطح امياين است كه مشا داريد
 در جايي ديگر موفق واقعيت اين است كه ايفنت افرادي اب ابور سخت است زيرا آهنا پيش از اين قبال. اين يك عقيده است-. تواند داشته ابشد

.هستند
.شخصييت كه كه معامله گران خويب را مي سازد مشابه شخصيت ورزشكاران، ستارگان حمبوب اپپ و اتجران موفق است
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گواي از جايي تصور مي شود كهبينش و بصريت بعضي اوقات بواسطه افرادي
.سرچشمه مني گريد

ر اتزه كار، بعنوان يك معامله گ. در حقيقت بينش اب جتربه ساخته مي شود
زار را هر در حاليكه اب. بينش زايدي هنگام آعاز معامله گري خنواهيد داشت

.ا مي شودروز زير نظر داريد برخي الگوها بطور خزنده وارد ذهن انخودآگاه مش

امي براي هنگامي كه نشانه هاي آن الگوها تكرار مي شوند، انخودآگاه مشا پي
وقوع خودآگاه مشا خواهد فرستاد ات به مشا هشدار دهد كه چيزي در شرف

رابر اين در آغاز حس عجييب خواهيد داشت و قادر خنواهيد بود ات در ب. است
.پيام اقدامي اجنام دهيد
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ه واكنش مهچنانكه پيام هاي زايدي از اين دست درايفت مي كنيد شروع ب
.نشان دادن و كسب سود خواهيد كرد

ابزار را مثل در هنايت هدف تداوم خبشيدن به اين فرآيند ات زماين است كه
.س كنيدضرابن قلبتان هنگامي كه اتزه متري كردن را متام كرده ايد ح
ي سپس مشا م. اين آن چيزي است كه ما آن را حس كردن ابزار مي انميم

.ده ايدمشا اب ابزار يكي ش. توانيد بگوييد ابزار در رگهاي ما جاريست
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.رتين معامله گران مي شوندافرادي كه بيشرت به روي غريزه  و بينش شان و كمرت بر روي حتليل آگاهانه تكيه مي كنند، هب
مان اجنام حتليل در ز . دليل آن ايت است كه ابزار بطور عادي بسيار سريع است و مشا زمان براي حتليل آگاهانه نداريد

.مشا فرصت انپديد مي شود
ين در واقعيت ا. درابره تصميمشان اطمينان داشته ابشند% 55عالوه براين، افرادي كه خيلي حتليل مي كنند ات بيشرت از 

هستند كه ممكن % 80-%75حتليلگران بدنبال معامله اي اب اطمينان . متام چيزي است كه مشا نياز داريد ات موفق ابشيد
.ابر در روز رخ بدهد و آهنا متام فرصت هاي ديگر را از دست مي دهند3اي 2است 

معامله گران روشنفكر هبرتين معامله گران هستند
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.افرادي كه ذهنشان ابز است به داليل زايدي هبرتين معامله گران مي شوند
.ف آن دارنداول اينكه آهنا متايل به حلاظ كردن گزينه هاي بيشرتي دارند و اگر هبرتين تصميمات رايج نباشند شانس هبرتي براي كش

.دوم آنكه اگر يك راه حل جواب ندهد، جلباز و يك دنده نيستند
.ست را خواهند ايفتدر هنايت آهنا متايل به اين دارند كه خالقيت بيشرتي به خرج دهند و فرصت هايي را كه هيچ كسي درابره آهنا فكر نكرده ا

اراي ذهن ابز بسيار بندرت افراد معرتف به اين خواهند بود كه روشنفكر و د-هرچند مشكل بزرگي وجود دارد 
.نيستند

.شخصيت اغلب اوقات توسط افراد دور و بر مشا كشف مي شود
.ي شودعالوه براين، هنگامي كه مشا به كسي مي گوييد كه روشنفكر نيست بطور عادي بسيار حساس م
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.تقليد يكي از رازهاي افراد موفق است
.براي موفق بودن مشا نياز به تقليد از افراد موفق داريد

دست مي هرچند، اغلب افراد دوست دارند چيزها را به روش خودشان اجنام دهند زيرا كل اعتبار آن را ب
.بر داردآهنا فكر مي كنند اگر فقط به خودشان تكيه كنند موفقيت اپداش بيشرتي در. آورند

.وندافراد شفاف از تقليد از ديگران براي موفق شدن دخلور مني ش. مشا شايداينجا شاهد اين ارتباط اب شفافيت ابشيد
.را رد مي كنندآهنا آن. افراد حسود از موفقيت تقليد مني كنند. حسادت بد است. مهچنني رابطه اي بني حتسني و حسادت وجود دارد

.افراد اب حس حتسني كساين هستند كه اب تقليد از يك مدل پيشرفت مي كنند
يار زايدتري از مشا واقعيت اين است كه اگر مشا براي موفق شدن فقط به خوداتن تكيه كنيد هنوز هم ممكن است موفق شويد اما زمان بس

ي ديگري تقليد خواهد گرفت، و در اپاين ممكن است دلسرد شويد ات تشخيص دهيد كه روش مشاهبي را استفاده مي كنيد كه اگر از كس
.مي كرديد از آن استفاده مي كرديد
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.جتربه اب زمان مهراه است و مشا ابيد به اين حقيقت زندگی احرتام بگذاريد
.ترديد کمی وجود دارد که مشا در معامله گری اب گذشت زمان هبرت می شويد

.ده ايدمشا از اشتباهاتتان ايد خواهيد گرفت و الگوهايی را مشاهده خواهيد کرد که پيش از اين ندي
.افتيددر دام فکر کردن به خوداتن بعنوان يک معامله گر ابجتربه وقتی چنني فردی نيستيد ني

.مهچنني در ذهن خود اين نکته را داشته ابشيد که مهيشه در حال ايدگريی ابشيد
.واهد شداگر بيش از حد درابره خوداتن مطمئن ابشيد بطور قابل توجهی فرآيند ايدگريی اتن کند خ

.مشا بعضی از ايده را رد می کنيد زيرا فکر می کنيداز قبل درابره اش می دانيد
.ود دارد ايد بگريدمهيشه مانند کودکی ابشيد که کنجکاو است و می خواهد درابره هرچيزی که برای دانسنت وج
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.مردم بطور عادی دوست دارند اب نظرات ديگران راحت ابشند
.در زندگی اگر اغلب افراد اب مشا موافق ابشند، مشا فکر می کنيد در راه درستی قرار داريد

نگامی که مهه مشکل اين فلسفه در ابزار اين است که اغلب اوقات وقتی مهه تفکرشان صعودی است ابزار در طرف يک سقوط قرار دارد و ه
.تفکرشان نزولی است، ابزار يک برگشت خواهد داشت

.ته ابشندآهنا شايد حتی نياز به خمالف بودن داش. معامله گران ابيد ايد بگريند که نظرات خودشان را داشته ابشند ات موفق ابشند
نفر اشتباه کرده و يک سهم را بفروشند، 9اين خباطر آن است اگر . اغلب اوقات اکثريت اشتباه می کنند اما جراين سفارشات منی تواند اشتباه کند

.حق اب يک نفری است که در حال خريد است

برابر بزرگرت از مقدار 9هرچند، اين فرد حرفه ای است زيرا حجم معامله اش 
.متوسط است

عال در حال اين مفهوم توضيح می دهد که چرا وقتی بسياری از معامله گران ف
.کندنزولی است و سهم حرکتی منی/خريد هستند،  ابزار صعودی/فروش

روشنده در شايد ابور اين سخت ابشد اما دو معامله گر يکی خريدار و يکی ف
ر انتخاب راه حل در اتمي فرمي معامله مشا  و د. يک زمان می توانند سود کنند

.حمل ورود درست است
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.لوط نکنيدزندگی زندگی است و معامله گری معامله گری بنابراين اين دو را اب هم خم
انيد اگر واقعا خسته هستيد اي اب مشکالت شخصی سر و کار داريد و منی تو 

.خواهد گرفتمشکالتتان را فراموش کنيد، معامله گری مشا به شدت حتت اتثري قرار

.سعی کنيد ذهن خود را پيش از شروع روز معامله گری اتن خالی کنيد
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.مراقبه و تفکر روش بسیار خوبی برای انجام این کار است

.خودارزیابی شرایط خودتان همیشه بسیار مفید است

مره جدید باید به چگونگی حس خود درباره زندگی تان ن( معامله گری)پیش از آغاز یک روز کاری 

.بدهید و اینکه چقدر از نظر ذهنی برای معامله کردن مناسب هستید

که در صورتی که که نمی توانید نگرانی هایتان در زندگی شخصی خود را فراموش کنید، این

ها مریض یا خسته هستید، شاید ایده خوبی باشد که حجم معامالتی تان را کاهش داده و کار

.بخوبی پیش نمی رود دست از معامله گری بکشید

.معامله گری می تواند روی زندگی شما نیز تاثیرگذار باشد

اجازه ندهید رشته ای روزهای بد معامالتی در زندگی اجتماعی شما مداخله کند، در غیر 

ایین اینصورت دوستان یا خانواده مجبور خواهند بود از نوسانات روحی شما مانند نوسانات باال و پ

.بازار رنج بکشند
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ين کسب و کارهايی که وجود اين کسب و کار به داليل بسياری پتانسيل اينکه يکی از هبرت . معامله گری الکرتونيک و آنالين يک کسب و کار است
گرفنت معامالت اب احتمال ميزان ريسک را می توان صرفا اب. اين کار پتاسيل سود ابال در برابر هزينه های سرابر بسيار اپيني را دارد. دارد ابشد را دارد

.ومياين يک کسب و کار اب ريسک اپيني است هنگامی که اب نگرش درست و برانمه ريزی کافی به آن نزديک ش. ابال کاهش داد
مانی معامله کنيد و اينکه ورود مشا می توانيد انتخاب کنيد که اب کدام ابزار معامله کنيد، می توانيد انتخاب کنيد که چه ز . معامله گری هيجان آور است
هر ابزار . ی توانيداگر سرمايه گذاران در يک شرکت خاص اي يک کالس از دارايی در حال سود کردن هستند، مشا نيز م. حتت چه شرايطی خواهد بود

شيد، می مشا می توانيد خريدار اي فروشنده اب. دارای روندی در حال سودآوری برای کسی است و مشا نيز شانس کسب درآمد را در آن ابزار داريد
.توانيد هنگامی سود کنيد که ابزار در حال نزول است

ای ابزرگانی وجود ندارد، بعالوه، هزينه ه. ارتباط مشرتی اي شکايت مشرتی در کار نيست. مشکلی اب مشرتاين خنواهيد داشت، ريس خوداتن هستيد
.هزينه نگهداری و سرويس و تبليغات الزم نيست
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مشا را جمبور معامله کردن در حمدوده اپرامرتهای تنظيم شده می کند.
کنيدبه مشا اجازه می دهد ات ميزان پيشروی خود را سنجيده و آن را اب نظم و انضباط خوداتن تنظيم.

ندی ابشد که بطور منظم اين برانمه ابيد فرآي. نوشنت يک برانمه معامالتی ابزاتب يک تعهد قدرمتندتر است و افکار مشا را شفاف می کند
خارجی مورد نيازاتن اين به مشا کمک می کند بر روی آنچه اجنام خواهيد داد، چگونگی اجنام آن، آنچه از منابع. بروزرسانی و جتديدنظر شود

.است و آنچه انتظارداريد بدست آوريد مترکز کنيد
مشا ابيد . ش دهيداهداف مشا ابيد در اندازه کوچک شروع شود و به جمرد اينکه موفقيت کوچکی کسب کرديد ابيد به آرامی آن را گسرت 

شايد انيل . انيل شويدبنويسيد انتظار چه ابزگشت سرمايه ای را داريد، و چه مقدار سودی در روز اي هفته نياز داريد ات مشخص کرده و به آن
.شدن به آنچه نياز به کسب آن داريد اب صرفا چند ساعت معامله گری ممکن ابشد
.ت دهيدبسيار امهيت دارد که اهداف سرمايه گذاريتان را اب اسرتاتژی ها قابل دستيابی مطابق
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حساب

این حساب برای جبران. یک حساب شخصی خاص افتتاح شده نزد یک شرکت توسط یک مشتری

.مشتری و واسطه بکار می رود، که حاصل معامالت انجام شده تحت توافق جاری می باشدتعهدات 

تاریخچه حساب

یک لیست کامل از تراکنش های انجام شده و عملیات غیرمعامالتی یک حساب معامالتی مشخص

ارز حسابداری

.برداشت انجام می شود/واحد ارزی که در آن عملیات واریز
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مشاور

MetaQuotesیک الگوریتم مدیر حساب معامالتی به شکل یک برنامه مهندسی شده به زبان  4 ،

.که درخواست ها و سفارشات را از طریق ترمیال مشتری به سرور ارسال می کند

آنجال مرکل

آنجال. به این سو2000آوریل10یک سیاستمدار آلمانی، رهبر اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان از 

انتخاباتصدراعظم جمهوری فدرال آلمان بوده است، وقتی که حزب او در 2005نوامبر 22مرکل از 

پیروز شد2005فدرال آلمان بوده است، وقتی که حزب او در انتخابات فدرال سال 
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افزایش کلی قیمت های کاالها و خدمات در طول دوره یکسال تقویمی

اقیانوسیه که بدنبال تجارت آزاد، آزادی و تسهیل در سرمایه -کشور آسیا21انجمنی متشکل از 

-آسیادر سرتاسر منطقه هستند، همینطور جهت پرورش رشد اقصادی و تقویت جامعه گذاری 

.اقیانوسیه

.قیمت پیشنهادی است، قیمتی که در آن فروشنده تمایل به فروش ارز پایه دارد
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وایجاد 1990در سال AK&M. یک آژانس اطالعاتی تحلیل است که متمرکز بر روی اقتصادها می باشد

دها و این شرکت برای مدت طوالنی یک شرکت اطالعات رسانی پیشرو در زمینه اقتصا. تاسیس شد

.بوده استمالی 

.از یک حساب انجام شده اند/برداشتهایی که بطور کامل به/جمع کل تمام تراکنش ها و وارزی

ازتراز پرداخت های خارجی یک کشور و پرداخت های ورودی 

زمانییک کشور خارجی طی دوره خاص 

.را نشان می دهد
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درر واحد حجم مایعی است که در قیمت بازار بین المللی نفت خام برای برندهای پایه نفت خام به دال

.ازای هر بشکه بکار می رود

.یک واحد ارزی که در آن یک حساب، ترازها، کمیسیون ها و پرداخت ها منصوب شده و محاسبه می شوند

ش دسته ای از شرکت کنندگان بازار هستند که معامالت فرو
نرخباز می کنند و بر این باورند که یک 
مبادله ارزی در ظرف سقوط است
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دقیمت تقاضا است، قیمتی که در آن شرکت کننده در بازار تمایل به خرید ارز پایه دار

هاییک شرکت رسانه ای انبوه آمریکایی است که محدوده وسیعی از خدمات اطالعاتی را از پلتفرم 

.مالی جهانی عرضه می کند

بیند بانکهایی را که ترازنامه های آنها توسط ناظران ایاالت متحده بررسی می شود را تعقیب می کند تا ب

یروتست ها بر . بانکها چقدر سرمایه نیاز دارند تا به استانداردهای فضای اقتصادی جاری برسنداین 

.میلیارد دالر در قالب دارایی دارند100بانکهایی انجام می شوند که بیش از 
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ی بانکی طبق رتبه بند. یک گروه مختلط مالی است، یکی از بزرگترین و مورد اعتمادترین بانکهای دنیا

کشور دنیا دارد و 80این بانک دفاتری در بیش از . استAAاین بانک رتبه اش S&Pموسسه فعلی 

.نفر در اختیار دارد200000مرکزی در پاریس، ژنو، و لندن با تعداد کل کارمندان دفاتر 

این. یک برند استاندارد نفت خام است که دفتر مرکزی آن در خط ساحای اروپا در دریای شمال است

خامبرند بخاطر درصد پایین سولفور موجود در نفت خام آن است که آن را برای شرکت های فرآیند نفت

این برند در . کل برندهای نفت جهان را تعیین می کند% 40برنت تقریبا قیمت پایه . جذاب می کند

.بین المللی معامله می شودبازارهای 

شرکتی است که خدمات اعتباری و پشتیبانی از معامله را عرضه می کند
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مقدار حق . هزینه یا کمیسیون پرداخت شده به یک کارگزاری برای خدمات انجام شده می باشد

.معموال نسبت به ارزش معامله محاسبه می شودکارگزاری 

.معامله گرانی که بر روی افزایش نرخ یک ارز حساب می کنند

.بازاری که تمایل به حرکت به سمت نرخهای باالتر دارد

اننمایندگشاخص فضای کسب و کار برای یک کشور خاص که مبتنی بر پاسخ های ارایه شده از سوی 

.این شاخص تاثیر مستقیم بر روی بازار دارد. آن کسب و کارها می باشد
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دریک استراتژی بازار ارزی است که در آن سود کسب شده از حرکت قیمت و بستن معامالت 

.مثبت بدست می آید( اختالف)سود کسب نمی شود، بلکه از نگاه داشتن معامله با سوآپ 

،این بانک همراه با دولت. بانک اصلی روسیه است، وظیفه اصلی این بانک صدور بدنه پولی است

،بطور خاص. این بانک قدرت های خارجی دارد. سیاست پولی را توسعه بخشیده و باجرا می گذارد

کلبانک مرکزی فدراسیون روسیه بر. صدور ارز ملی و نظارت بر بانکهای تجاری بعهده این بانک است

ارقانونگذدر حقیقت بعنوان یک ناظر و . سیستم اعتباری روسیه نظارت دارد و آن را هماهنگ می کند

فترد. این بانک بر موسسات اعتباری نظارت می کند، مجوزهای بانکی را ارایه داده و می گیرد. اقتصادی

.مرکزی این بانک در مسکو قرار دارد
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140شاخص بازار و 22شرکت، 2200بیش از . بازار مبادالت آپشن مستقر در شیکاگو ایاالت متحده است

.میلیارد قرارداد در این بازار قرار دارد1شاخص صندوق های بازار بهمراه گردش کل معامالت 

طرف فیزیکی یا قانونی مجری عملیات نزد شرکت

تمامیفایلی که توسط ترمینال مشتری ایجاد شده و 

درخواست ها و سفارشات ارسالی از سوی 

ثانیه به سمت واسطه ثبت می 1را با دقت مشتری 
.کند

که به مشتری اجازه 5یا 4نرم افزار متاتریدر 

بازاردهد تا اطالعات درباره معامالت می 

با )مالی را بصورت لحظه ای دریافت کند 

تحلیل، (تعریف شده توسط شرکتحجم 

عملیاتتکنیکال بازارها را اجرا می کند، 

هددلغو سفارشات را انجام می /تغییر/تنظیم

دریافتو پیام های واسطه و شرکت را نیز 

.می کند
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تثبیت سود یا زیان در یک معامله باز، حذف یک سفارش پندینگ

عدبفروش (: باز کردن و بستن معامله)شامل دو عملیات مخالف هم با حجم برابر می باشد 

.از خرید یا خرید بعد از فروش

هررای یک بازار مبادالت پیشرو در فلزات می باشد، دپارتمان بازار کاالی نیویورک، قراردادهای فیوچرز ب

فیوچرزبرنامه ها برای  ساعات کاری هر قرارداد . ماه جمع آوری می شود، از جمله قرارداد ماه نزدیک

ساعات . فعال هستند13:30الی 8:00تکی هستند، اما در کل ابزارها از دوشنبه تا جمعه از ساعت 

.می باشد17:15الی 06:00الکترونیک  از یکشنبه تا جمعه از ساعت معامالت 



www.pcmfa.net

مرکزیدفاتر . تاسیس شده است1870یک گروه از شرکتهای بانکداری آلمانی است که در سال 

میلیارد یورو می 600کل دارایی کامرزبانک حدود . کامرزبانک در فرانکفورت و مین قرار گرفته است

ازمیلیارد نفر در بیش 8نفر می باشد، و تعداد مشتریان آن 360000کارکنان این گروه بانکداری . باشد

.این گروه بانکداری دومین بانک آلمانی از نظر میران دارایی هاست. کشور دنیاست40

ه یک قانون اقتصادی است ک

یکتوانایی یک فرد یا به 

دنکشیکشور برای بتصویر 

نده بهترین کارایی تولید کن

ایو خدمات در حوزه کاالها 

،است که قابل رقابت ترین

ه مورد تایید ترین یا باتجرب

.باشندترین 
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این آمار متکی بر این داده ها است که چه تعدادی از . این آمار در آمارهای رسمی منعکس نمی شود

جدای از این گروه از افراد، گروههای دیگری از . در کشور مزایای بیکاری دیافت می کنندافراد 

اریبیکآنهایی که تقریبا بیکار هستند، اما هیچگونه مزایای : قابل استخدام وجود دارندشهروندان 

نشدهدیافت نمی کنند، آنهایی پاره وقت کار می کنند، و آنهایی که بدالیلی مدعی هیچگونه مزایای

.اند

دوره ای است که در طول آن حرکت قیمت در محدوده خاصی بدون بقرار نمودن یک روند صعودی 

سعکباور بر این است که بعد از تراکم یک شکست در یک جهت یا . نزولی نوسان می کندیا 

.آن اتفاق می افتد
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اين شاخص نشان مي دهد مصرف كنندگان چطور شرايط جاري اقتصادي در كشورشان را حس 

ن از پاسخ دهندگان به اي. اين شاخص در مقیاس يك بررسي ماهانه محاسبه مي شود. كنندمي 

ليتماياين شاخص . پرسیده مي شود تا دورنماهاي اقتصادي كشورشان را ارزيابي كنندبررسي 

نكهايبه تاثیر گذاشتن زيادي بر روي بازارها ندارد، زيرا ديد ذهني از اقتصاد را ارايه مي دهد، تا 

.صعود اين شاخص بخوبي روند حركتي ارز ملي را پیش بیني مي كند. يك تصوير واقعي

)

توسط 1997يك سیستم چند ارزي جهاني است كه در 

شركت هاي كارگزاري ارزي براي حواله هاي بزرگترين 

.در معامالت ارزي پايه گذاري شدنقدي 
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حجممانند اسپرد، اندازه الت، حداقل حجم معامالتي، افزايش )شرايط عمومي معامله گري 

براي هر ابزار( عملیاتي معامالتي، مارجین اولیه، حداقل مارجین مورد نیاز و غیره

شاخص بهاي مصرف كننده مي باشد كه سطح متوسط قیمت براي كاالها و خدمات براي 

اين ابزار اصلي براي پیش بیني نرخ تورم در اياالت . زماني خاصي را نشان مي دهددوره 

.استمتحده 

تغییرات بهاي خرده فروشي براي كاالها و خدماتي مي باشد كه سبد بازار شامل آن مي 

اين شاخص مبتني بر هزينه مواد غذايي، پوشاك، تصحیالت، مسكن و  خدمات رفاهي. شود

، اوقات فراغت و سرگرمي، تغییرات براي خدمات بخش سالمت و هزينه هاي حمل و خانوار

اين يك سنجش كلیدي از . اين شاخص بصورت ماهانه  محاسبه مي شود. مي باشدنقل  

.در هر كشور مي باشدتورم 
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)

: اشكال متوعي از اعتبار وجود دارد. ارتباط بین موضوعات حاصل از جريان هزينه مي باشد

.تجاري و بانكي، وام گرفتن، لیزينگ، مقاطع كاري و غیرهاستقراض 

كارآييرتبه بندي ها مبتني بر . ارزش اعتباري يك فرد، شركت، منطقه يا يك كشور را مي سنجد

مالي شركت گنندگان بازار و نیز در مقدار پیش بیني شده اي كه استقراض كرده اند و تعهدات

اناعتباردهندگ/گذاراناينطور فرض مي شود پیش بیني ها سرمايه . شده محاسبه مي شودمتحمل 

.بالقوه را بهمراه بینشي بر احتمال زمان بازپرداخت ارايه مي دهند

نرخ مبادله ارز بین دو ارز مي باشد، هر دو ارزي كه ارز رسمي كشور مورد نظر 

.كه در آن نرخ مبادله داده شده باشدنیستند 
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هبوسیلمداخله يكباره، چشمگیر و مستقیم بانك مركزي در بازار ارزي و نرخ ارزي اجرا شده 

ارزهايمداخله ارزي براي تنظیم دوره . خريد و فروش مقدار زيادي از ارز خارجي مي باشد

.خارجي مورد عالقه دولت مي باشد

EUR/USDدو ارز كه تشكیل يك نرخ تبادل خارجي مي دهد، براي مثال 

منهاييكي از دو جزء تراز پرداخت ها مي باشد كه اشاره به درآمد خالص حاصل از صادرات 

.پرداخت ها براي واردات، درآمد خالص حاصل از سرمايه گذاري ها و پرداخت هاي انتقالي مي باشد

معامله ارز غیرنقدي
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.شركتي كه دسترسي به بازار سرمايه را ارايه مي كند

.وديك ابزار آماري است كه براي تبديل يك ارز ملي به ارز ملي تعديل شده با تورم بكار مي ر

يك حساب معامالتي مجازي است كه توسط يك كارگزار ارايه مي شود تا ابزارهاي سیستم هاي 

.را در بازارهاي مالي بدون ريسك از دست دادن سرمايه واقعي بررسي كرده و تست كنندمعامالتي 

.بعنوان يك قانون، رابط حساب دمو  مشابه يك حساب واقعي است

.يك برنامه نويس و توسعه دهنده پلتفرم معامالتي است( MetaQuotes)شركت نرم افزاري متاكوتس 
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افتدبرای مثال، واگرایی بین بازاری هنگامی اتفاق می. اختالف بین دو ابزار دارای همبستگی می باشد

که تاریخی برسد وقتی/روز ماری/قیمتی از نظر دوره ای( سقف یا کف)که یکی از بازارها به حدود مرزی 

،دواگرایی اغلب اوقات یک برگشت قیمت را مشخص می کن. دارای همبستگی به این حدود نرسدبازار 

.که توسط معامله گران بعنوان یک سیگنال معامالتی استفاده می شود

توزیع دارایی های سرمایه ای وام دهنده یا سرمایه گذاری شده در میان سرمایه گذاری مختلف با 

.هموار کردن زیان های بالقوه می باشدهدف 

ینیمیانگشاخص میانگین صنغتی داوجونز می باشد، قدیمی ترین شاخص سهام در ایاالت متحده که 

.شرکت برتر صنعتی در ایاالت متحده می باشد30حسابی ساده از رشد قیمت سهام 
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،می رسدیک الگوی کالسیک تحلیل تکنیکال است که در آن قیمت به دو کف متوالی در یک سطح

.داردبرگشت و اشاره به یک 

سطح می یک الگوی کالسیک تحلیل تکنیکال است که برای ترسیم دو صعود متوالی قیمت در یک

.، و اشاره به یک برگشت داردباشد

.بانک مرکزی ارووپا که سیاست پولی اتحادیه اروپا را اجرا می کند
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بخش باقی مانده حساب مشتری، از جمله معامالت باز، که محدود به موجودی و نرخ شناور 

:با فرمول زیر است( زیان/سود)

.سوآپ+ شناوری + موجودی 

فعلیبرای مثال سرمایه موجود در حساب مشتری منهای زیان فعلی معامالت باز، بعالوه سود 

.معامالت باز

رویویک صندوق مشترک مالی متشکل از کشورهای منطقه . معرف مکانیزم ثبات اروپا مس باشد

.است که جایگزین صندوق برنامه های تامین سرمایه اتحادیه اروپا می باشد

اوراقصندوق های سرمایه گذاری بسیار شبیه به 

کندبهادار که مانند گواهی پورتفوی سهام عمل می 

 .ETF ممکن است شامل اوراق بهادار شرکت ها و

در مقیاس قانونی، . صندوق های مختلف باشدسهام 

ETFنوعی از سهم صندوق می باشد.
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سهنرخ بهره بانکهای اروپایی است که برای استقراض سرمایه از طرف های خودشان برای مدت 

.ماه می باشد

.کاالها یا سرمایه به مقاصد خارج از کشور است( یا حمل)به معنی تحویل 

مدیریترزرو بانک 12یک شبکه از . یک بانک منطقه ای از سیستم فدرال رزرو ایاالت متحده است

.پولی و سرمایه ای دولت را انجام می دهند
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.دسیستم بانکداری ایاالت متحده است که عملکردهای بانک مرکزی این کشور را محقق می نمای

اجازه تنظیم مقررات برای بازارهای مالی را می دهد، بطور خاص، بازار مشتقات

یمیکی از بزرگترین آژانس های رتبه بندی می باشد که داده های تحلیلی بازارهای مالی را ارایه 

.و و قدرت استقراض شرکت ها را پیش بینی می کنددهد 

نهمچنیموقعیتی در بازار ارزی است که بواسطه نبود یک روند صعودی یا نزولی مشخص می شود، 

.بعنوان بدون روند یا حرکت جانبی شناخته می شود
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،گ هافجایع طبیعی، جن: این اتفاقات شامل. اتفاقاتی که نمی توان پیش بینی یا جلوگیری کرد

یر اقدامات تروریسم، اقدامات دولتی، اقدامات اجرایی و قانونگذاری مقامات دولتی، حمالت هکری، و د

بی قانونی به سمت سرورهااعمال 

بخشی از بازار مالی است برای تبادالت ارزی بین بانکی در نرخی غیرثابت

ت اضافه یک ابزار تحلیلی مبتنی بر نرم افزار می باشد که می توان برای دریافت و تصویرسازی اطالعا

درباره نمودار قیمت( یا اطالعات انتقالی با فرمتی قابل فهم تر)برد بکار 
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تههففاصله ای بین قیمت که ممکن است در نتیجه نوسانات تند در بازار یا در طول روزهای آخر 

(.بین قیمت بسته شدن یک هفته و باز شدن قیمت هفته بعد)

ایهیک شاخص کالن اقتصادی می باشد که ارزش بازاری محصوالت تولیدی را در یک سال در تمام بخش 

.اقتصادی یک کشور، برای مصرف، صادرات و ذخیره کردن می سنجد، صرفنظر از ملیت تولید کننده

ساچزتوسط مارکوس گلدمن و ساموئل 1869یک بانک تجاری، گروه مالی بزرگ است، که در سال 

کاردر حال حاضر، فعالیت این بانک شامل کسب و . بمنظور اجرای عملیات بازار سهام تاسیس شد

سرمایه گذاری بانکداری بهمراه کسب و کار مبادالت، همچنین مدیریت اوراق بهادار و دارایی ها می 

.باشد
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.عملیاتی که از یک دارایی یا بدهی در برابر نوسانات در بازار تبادالت ارزی محافظت می کند

نوعی از معامله گری است که شامل ابزارهای تکنیکال و الگوریتمهای رایانه ای است 

برخالف معامله گری.برای معامله کردن اوراق بهادار با سرعت باال( سرورهای با سرعت باال)

اتعملی، معامله گری سرعت باال از رایانه های قدرتمندی برای اجرای تعداد بیشتری معمول

بری معموال، یک رایانه بازارها را تحلیل کرده و عملیات را مبتن. معامالتی استفاده می کنند

تعداد عملیات ایجاد شده از طریق معامالت سرعت. استراتژی معامالتی خودش اجرا می کند

.دهها هزار شمارش می شودباال 

تدریافبین المللی تاسیس شده توسط سازمان ملل که وامهایی را برای کشورهای عضو سازمان 

.می کند تا تراز پرداخت های مورد نیاز را برآورده کنند
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کشورتحویل کاالها یا سرمایه به یک کشور از خارج از آن 

وارداتجایگزین 

پرورش تولید کاالهای داخلی بجای وارد کردن کاالهای خارجی

یک شاخص اقتصادی است که توسط هیات فدرال رزرو ایاالت 

این شاخص مبتنی بر مهمترین گروه. منتشر می شودمتحده 

از آنجایی که این شاخص بازتاب . کاالهای صنعتی استهای 

ازده تغییرات در تولید منابع معدنی، بازدهی انرژی، استفادهنده 

جزءگاز و آب و نیز تولید می باشد، این شاخص را می توان 

.دانستGDPاصلی 
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این. یک شاخص اقتصادی است که توسط هیات فدرال رزرو ایاالت متحده منتشر می شود

اببازتاز آنجایی که این شاخص . شاخص مبتنی بر مهمترین گروه های کاالهای صنعتی است

،اشددهنده تغییرات در تولید منابع معدنی، بازدهی انرژی، استفاده از گاز و آب و نیز تولید می ب

.دانستGDPاین شاخص را می توان جزء اصلی 

پوشش سرمایه ای مورد نیاز شرکت برای حفظ معامالت باز

آنحاکی از این است که هر کشور کاالهای خاصی را تولید می کند زیرا همه چیز الزم برای تولید 

نیازهایبا تخصصی کردن تولید مناسب، یک کشور . در مقایسه با دیگر کشورها در اختیار دارد

جهادبا اینحال، بخش بین المللی کار، اساس . خودش را با تکیه بر تجارت خارجی برآورده می کند

کنداست که در آن هر کشوری تخصص های خودش را دارد، تولیدات کاالها را صادر می اقتصادی 

.اینکه کاالهایی را از دیگر کشورهایی که در تولید آن تخصص دارند وارد می کنندضمن 
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کیاشاره به دارایی هایی با قدرت نقدشوندگی باالی 

مقاماتکشور دارد، بعبارت دیگر طال و ارز، که توسط 

بمنظورذخایر بین المللی . پولی کنترل می شود

ارزیتامین مالی کسری حساب جاری و مداخالت 

.می باشند

ها یک سیستم ارتباطی است که مستلزم مبادله کاال

.خدمات در مرزهای بین المللی می باشدو 

روزمعامله گری با کسب سود در یک 

داشاره به سرمایه گذاری بلندمدت برای کسب سود دار
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.عرضه اولیه عمومی یک شرکت سهامی عام برای فروش می باشد

نظراین شاخص مدیران عرضه کننده در زمینه خدمات را مورد بررسی قرار می دهد با هدف زیر 

،شداین شاخص تمایل به این دارد که به عوامل روانی حساس با. قرار دادن تغییرات در این زمینه

بوقت شرق 10:00اعداد جدید این شاخص در آغاز هر ماه در ساعت . تا اینکه یک موقعیت واقعی

.منتشر می شود( نیویورک)

بزرگترین بانک مستقل Jefferies & Co. یک شرکت سرمایه گذاری و بانکداری جهانی آمریکایی است

.ایاالت متحده استدر 
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ه میانگین شااخص هاای پیشارو اقتصاادی مانناد سفارشاات کارخاناه ای، مادعیان بیکااری اولیاه، عرضا

وام نقدینگی، میانگین ساعت هفته کاری، مجوزهای ساخت، مظنه سهام رایج، سفارشات کاالهای باد

بر این باور است که شاخص پیشرو روند رشاد اقتصاادی طای. و اعتماد مصرف کننده را نشان می دهد

بوقات 10:00این شاخص در آغاز هر ماه محاسبه شاده و در سااعت . شش ماه آینده را برآورد می کند

.منتشر می شود( نیویورک)شرق 

هاا لیبور عموما بعناوان شااخص هزیناه سارمایه هاا بارای بانک. معرف نرخ وام بین بانکی لندن می باشد

بار این نرخی اسات کاه هزیناه وام هاایی را کاه بزرگتارین بانکهاای دنیاا باه یکادیگر. شناخته می شود

یه بارای نارخ لیبور یکی از پراستفاده ترین نرخ های پا. اساس نرخ تبادل بین بانکی لندن عرضه می کنند

دالر در حال حاضر، این نرخ ، نرخ بهره برای یورو، دالر، پوند، ین، فرانک ساوییس،. بهره کوتاه مدت است

لیباور بارای دوره هاای اساتقراض. کانادا، دالر استرالیا، کارون دانماارک و دالر نیوزلناد را معاین مای کناد

.محاسبه می شود، از یک شب تا یکسالمتنوعی 
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طح با عنایت باه سا. یک برند نفت استاندارد است که در ایالت تگزاس ایاالت متحده استخراج می شود

د ساوخت پایین سولفور موجود میزان تولید باالی محصوالت مفیاد از ایان برناد، عمادتا بارای فرآیناد تولیا

فات ن. این نوع از نفت متقاضی زیادی در چین و ایاالت متحاده دارد. خودرو از این برند استفاده می شود

باازار این برند در. خام سبک شیرین قیمت پایه برای انواع مختلف نفت خام جهانی را مشخص می کند

.معامله می شود( بازار مبادالت بازرگانی نیویورک)نایمکس 

( دپنادینگ اردر را ببینیا)نوعی از سفارش مشروط اسات 

کااه معاملااه گاار را قااادر بااه ورود بااه بااازار در سااطح مهاام 

ت بالقوه ای می کند کاه پاس از آن انتظاار برگشات قیما

 Sellو Buy limitاناواع سفارشاات ناوع لیمیات . می رود

limitهستند.
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را مای ( ارز، ورقه بهادار و غیاره)درجه ای که یک دارایی 

ایاان عبااارت . تااوان در قیماات فعلاای بااازار بفااروش رساااند

یااک بااازار دارای : اشاااره بااه نوسااان و پویااایی بااازار دارد

نقدینگی ناوعی از باازار باا حجام هاای بااالی معاامالتی 

می باشد که در آن هار معاملاه نااتوان از گذاشاتن تااثیر

.چشمگیری است

خرید یک ابزار مالی

زیان ثابت شده در یک معامله



www.pcmfa.net

له واحد معامالتی در بازار، مقدار استاندارد شده کاالها که یک تراکنش، اوراق بهادار معام

الت همچنین معرف حجم . شده، مقدار خاصی از ارز در بازار ارزی را تشکیل می دهند

.است( پوزیشن، سفارش)معامالتی 

.یک ارز با مقدار پایه در یک الت، که در قرارداد مشخص شده است

فته این عمل در ایاالت متحده و اروپا به مقدار زیادی توسعه یا. بازار خرید سهم می باشد

است که در تاریخچه اطالعات هر شرکت درباره ادغام و جذب آن با دیگر شرکت ها 

.توضیح داده شده است
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وقتی لوریج % )1موجود مورد نیاز که یک سرمایه گذار باید در حساب داشته باشد تا معامله ای برابر با 

.میزان مورد نیاز برای واریز جهت یک پوزیشن را تامین مالی نماید( است1:100

:محاسبه این سطح مطابق با فرمول زیر است. شرایط یک حساب را معین می کند

%100( * مارجین/موجودی)

ینی معامله گری مارج. بکابر بردن سرمایه استقراضی برای خرید اوراق بهادار، با انتظار افزایش سود

.می تواند منتج به سودهای بزرگ و همچنین ریسک های بزرگ گردد
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2011او از سال . یک اقتصاددان ایتالیایی می باشد

او همچنین ریاست بانک . را عهده دار استECBریاست 

به عهده داشته 2011تا 2005مرکزی ایتالیا زا از سال 

.است

بازگشایی معامالت پس از تعطیالت پایان هفته، 

.تعطیالت یا پس از یک فاصله بین ساعات کاری

:به يكي از داليل زير ايجاد مي شود

زمان askزمان بازگشايي بازار بزرگتر از مظنه bidمظنه 

.بسته شدن بازار است

زمان bidزمان بازگشايي بازار كمتر از مظنه askمظنه 

.بسته شدن بازار است
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برجاي گذاشته شود در بازار براي يك دارايي مشخص كه در حال حاضر در بازار askو bidآخرين قیمت هاي 

.اعتبار دارد

ز، بانك هاي بزرگ و شركت هاي مالي كه متعهد به عرضه نقدينگي با پذيرش طرف ديگر معامله در يك ار

ورقه بهادار يا قرارداد فیوچرز

6000شركت فراتكنولوژي با سرمايه كل 4000بازار سهام اياالت متحده مي باشد كه در آن سهام بیش از 

شودمیلیارد دالر معامله مي 

.

میلیارد دالر 27000معامله گر با سرمايه كل 3000بازار مبادالت سهام نیويورك جايي است كه در آن بیش از 

.حال معامله هستنددر 
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هام شاخص بازار سهام ژاپن كه میانگین پرمظنه ترين س

شركت بخش اول بازار مبادالت 225و دارايي هاي 

.سهام توكیو را معرفي مي كند

ش واريز يا برداشت سرمايه از حساب معامالتي، يا افزاي

اعتبار

، يك شركت معدن طالي بین المللي است كه در روسیه

نه قزاقستان، كشورهاي آفريقايي بوركینافاسو و گی

مظنه هاي قیمت در بازار سهام لندن . فعالیت مي كند

.معامله مي شود
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:شرايط بازار كه نیازمنديهاي زير را برآورده مي سازد

ي نبود فواصل قابل توجه در ارتباط با مظنه هاي قیمت-

پلتفرم معامالتي

نبود دينامیك هاي هجوم قیمت؛ نبود گپ هاي قابل -

توجه قیمتي

بزرگترين منطقه آزاد تجاري دنیا مي باشد كه شامل

جمعیت اين . اياالت متحده، مكزيك و كانادا مي باشد

میلیون نفر مي باشد در حالیكه406نواحي متشكل از 

.میلیارد دالر مي باشدGDP10300كل 

بستن معامله يا اجراي سفارش مشتري در /بازكردن

لي قیمتي كه با قیمت مظنه گیري شده در ازاي ابزار ما

در جريان مظنه گیري جاري در لحظه پردازش اختالف 

ه با يا ديگر فعالیت يا عدم فعالیت واسطه ك. زيادي دارد

تعیین اشتباه قیمت بازار در لحظه فعلي مواجه مي 

.شود
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ز نتیجه بخش اول يك تراكنش كامل شده، در زمان با

كردن معامله، مشتري تعهدات و بدهي هاي زير را 

:مي پذيرد

براي اجراي عملیات معكوس با حجم برابر

مارجین مورد % 10براي نگهداري موجودي باالتر از 

نیاز و ضروري

ه حجم كاالهايي كه يك شركت تولید كرده يا خدماتي ك

اين مقادير در شرايط و ارزش واقعي . ارايه داده است

.سنجیده مي شود

موقعیتي در بازار ارزي است كه تقاضا براي يك دارايي

ارزش آن دارايي را تا سطحي كه عوامل بنیادي را 

اينطور رايج شده . برآورده نمي كند افزايش مي دهد

است كه در منطقه بیش خريد معامله گران بايد 

.بفروشند
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ه موقعیتي در بازار ارزي است كه تقاضا براي يك دارايي ارزش آن دارايي را تا سطحي ك

اينطور رايج شده است كه در . عوامل بنیادي را برآورده نمي كند كاهش مي دهد

.منطقه بیش فروش معامله گران بايد بخرند

مشتري به واسطه اش براي خريد يا فروش به مجرد اينكه قیمت به سطح سفارش مي رسد 

.دستور مي دهد

.كوچكترين واحد براي هر ارز خارجي، همچنین بنام واحد نیز شناخته مي شود
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مقاومت كه با میانگین/نقطه كلیدي  از سطح حمايت

يي  گرفتن از سقف، كف و قیمت بسته شدن قبلي دارا

.بدست مي آيد

عدد اين شاخص با . يك شاخص پیشرو است

. ودنظرسنجي از مديران تامین بخش تولید تعیین مي ش

اين شاخص بینشي از روندهاي كسب و كار و تاثیر 

.اقتصاد بر روي شكل گیري قیمت ارايه مي دهد

تغییرات در قیمت تولیدات داخلي كه شركت هاي 

.نندتولیدكننده مربوط در ازاي تولیداتشان دريافت مي ك



www.pcmfa.net

ي يك حركت سريع بازار كه در ْآن قیمت از چندين سطح ربدون اتفاق افتادن معامله در آنها صرفنظر م

.كند

گپ . ربازاريقیمت بسته شدن میله قیمتي يك دقیقه اي، پیش از میله  قیمتي يك دقیقه اي مظنه غی

:هر كدام از موقعیت هاي زير را دارد-قیمتي 

.قبلي باشدAskفعلي بزرگتر از مظنه Bidمظنه 

.قبلي باشدBidفعلي كمتر از مظنه Askمظنه 

شروعسرمايه اولیه معامله گر، سرمايه 

.مرجع/افزايش میانگین بهاي مواد خام و كاالهاي مصرف كننده محاسبه شده براي دوره پايه
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روشي براي افزايش حجم معامله كه است كه در آن هر 
.از قبلي است( بزرگتر)معامله جديد كمتر 

ارزشیک توالی از داده های عددی توضیح دهنده 

قیمتی یک ابزار در دوره زمانی خاص

فاصله بین سطوح حمایت و سطوح مقاومت

تر دف. یک شرکت هولدینگ سرمایه گذاری، یکی بزرگترین بازیگران در بازارهای مسکن و ساخت و ساز

این شرکت در بخش های ساخت و ساز مسکونی و . ئر سنت پترزبورگ واقع شده استRBIمرکزی 

.فعالیت داردتجاری 
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.میزان تولید و درآمد در شرایط واقعی را نشان می دهد

باالترین خط مرزی کانال

.یکی از بزرگترین آژانس های خبری دنیا می باشد که در اواسط قرن بیستم تاسیس شد

وج کف های م. وقتی اتفاق می افتد که هر مقداری متوالی از منحنی موج باالتر از مقدار قبلی باشد

.که به آن خط روند می گویند–با یک خط مستقیم به هم وصل می شوند ها 

نقوانیبه معنی بکار بردن مجموعه سخت گیرانه ای از 

در معامله گری بمنظور محدود کردن زیان ها
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ار و بستن یک معامله منقضی شده در قیمت فعلی باز

کردنکردن همزمان دقیقا همان معامله، روش جابجا باز 

معامله در طول شب

باه یکی از بزرگترین آژانس های رتبه بندی می باشد ک

.بررسی های تحلیلی بازار مالی سر و کار دارد

ندی شرکتی که یکی از قدرتمندترین آژانس های رتبه ب

ویراستاربعنوان خالق و S&Pهمچنین . دنیاستدر 

.آمریکا می باشدS&P500شاخص سهام 

Standardبندیرتبهآژانسبورسشاخص &

Poorتجاریشرکت500بربالغکهاست

بهاداراوراقمیتوانکهراآمریکاشدهمعامله

در،یافتآندرراآمریکاسهامبازارهایبزرگترین

محوربازارشاخصیکشاخص،این.گیردبرمی

ادیاقتصوضعیتاصلیاندیکاتورهایازیکیو

.استآمریکا
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عداد اسکالپینگ روش معامله گری کوتاه مدت است که ت

معامله باز در طول یک روز معامالتی با میزان زیادی 

.و ثابتی از سود  یا زیان را داردناچیز 

گذاراناعتبار اقتصادی منطقه یورو را در چشم سرمایه 

اگر. وداین اندیکاتور بر مبنای دیدگاه تحلیلگر و سرمایه گذار اندازه گیری می ش. اندازه می گیرد

ایهاین اندیکاتور باال برود، ارز رایج خارجی در زمان خرید اوراق بهادار تبدیل به ارز ملی یا دارایی 

سوده خوانش اندیکاتور و پیش بینی آن ب. غیر مالی میشود که ارز ملی را به باال هدایت می کند

.ارز است
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تمامیپرونده ای که در سیستم ایجاد می شود و 

نیازها و سفارشات دریافت شده از مشتری به معامله

را ثبت می کند و به همان خوبی نتیجه را پردازش گر 

.؛ با دقت یک ثانیهمیکند

.وضعیتی است که معامله گر سند مالی را می فروشد

اربازیمعاملهکارگزار،آندرکهاستبازاردرموقعیتی

این.بنددمیشداعالمآنچهازسودترکمقیمتیبا

نشدبستهسطحزمانیکهقیمتافزایشباوضعیت

.دهدمیرویافتد،میاتفاقسریعخیلیمعامله
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السدر.استپاریسدرشرکتاینمرکز.استفرانسهترکیبیمالیهایشرکتبزرگترینازیکی

مالیخدماتوگذاریسرمایهبانکداریمالی،مدیریتدرشرکتاینتخصصشد؛اندازیراه1864

.است

بازگشتیتخاصهااسپایک.(زیادبسیارتوسعهبامعموال)پایینیاباالبهقیمتناگهانینسبتاحرکت

قنامهتوافبنابر.گیردمیبردرراساعاتچندینتادقیقهچندینازکهدارندرامشخصزمانیدورهیکدر

کههستندشدنحذفحالدربازاریغیرهایبیانیهدربستهوبازمعامالتهمه،InstaForexعمومی

.کندمیضمانتهااسپایکبرابردرراهاسرمایهامنیتحرکت،این
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Spreadاسپرد

درخواستیوپیشنهادیهایعبارتمیانهاپیپدرتفاوت

Stockسهامشاخص Index

.استبازارسهامبخشارزشگیریاندازهجهتهاسهامتجمعدهندهنشان

Stockبازارسهام market

.شوندمیمعاملهبهاداراوراقکهاستمالیبازارازبخشی(بهاداراوراقبازار)

Stopحدزیان loss

.رسدمیقطعیقیمتیبهکهزمانیدراستباختدرمعاملهبستنبرایانتظارحالتدرسفارش
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Supportحمایتسطح level

کانالمرزترینپایین

Swapمبادله

رکسشبانهمعاملهبرایمشتریحسابازکهمبلغی

.شودمیافزودهآنبهیا

Takeسودحد profit

بردحالدرمعاملهبستنبرایانتظارحالتدرسفارش

.رسدمیقطعیقیمتیبهوقتی
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مینتضونفتیسیاستایجادمنظوربهجهانصادرکنندگانبزرگترینسویاز1960سالدرسازماناین

.شداندازیراهنفت،جهانیبازاردرثابتهایقیمت

ارنمودیکدرانتظارحالتدرسفارشیابازمعاملههربرایکهفردبهمنحصرشناساییشمارهیک

.شودمیگرفتهنظردرمعامالتی
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.(سالیکنمونه،برای)استمشخصزمانیدورهطولدروارداتوصادراتپولیارزشمیانتفاوت

ونقلشاملوشودمیمحاسبهجداگانهمللبرایهموکشوریکهایگروهبرایهمتفاوتاین

.شودمیشوند،میپرداختاعتباریکارتباکهمواردیوحقیقیانتقاالت

تعادل معامله کاالی یک کشور . تعادل معامالتی منفی است
تفاوت میان ارزش صادرات و واردات در یک دوره زمانی مشخص 

این تعادل شامل همه نقل و انتقاالت حقیقی و مواردی . است
است که با کارت اعتباری پرداخت می شود
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.شودمیکاالاندازهدرضربکهکاالهاتعداد

.کندمیمعاملهرایجارزباسودگیریبرایارزبازاردرکهشخصی

،شدهبستهانتقاالتونقلکهجاییمعامالتی،نموداردرکهفردیمنحصربهسهامعملیات

.شودمیثبتشوند،میمنعکسسفارشاتوبازاریغیرهایعملیاتباز،معامالت



www.pcmfa.net

.شودمیانجاممشتریسویازکهفروشیاخریدفعالیتهرگونه

باتجاریعملیاتاجرایمالی،معامالتیاطالعاتانتقالونقلکهافزارینرموفنیتجهیزات

درراهامحدودیتوهاموقعیتکنترلوفروشندهومشتریبینمتقابلتعهداتبهتوجه

و«سرور»بردارندهدرفعلیمقرراتوتعهداتمنظوربهنمودار،این.سازدمیفراهمواقعیت

.شودمی«مشتریترمینال»
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لیفعقیمتازمشخصفاصلهیکدرخودکارصورتبهکهاستانتظارحالتدرزیانحدسفارش

.کندمیحرکت

حرکتبرعکسومعاملهدرحالارزبهمبناارزازمالیمنابعکهاینقطهدرمعامالتیعملیات

.کندمی
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،(صعودیروند)باالبهروروندشاملکهاستتوجهقابلزمانیدورهیکبرایقیمتحرکتفعلیجهت

.شودمی(خنثیحرکتیاباز)روندبدونو(نزولیروند)پایینبهروروند

روندخطوط

باوارند،دصعودیسیرباگرایشاتیکهپایینینقاطازنموداریکرویبرمثبت،شیببامستقیمخطوط

میمشخصرافعلیرونددارد؛خطوطامتداددارندنزولیسیرتمایالتوقتیباالنقاطدرمنفی،کهشیب

.استگرایشتغییراتنشانهمعموالروندخطشکافکند؛
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بورساعضایازکهشودمیخارجیهایشرکتبزرگترینوژاپنیشرکت2500ازبیششامل

بهنیویورکبورسبازارازپسراجایگاهدومینبورساینگذاری،سرمایهاندازچشماز.هستند

.دهدمیاختصاصخود

یاینشاغلتعدادبرشغلبدونشهروندانتعدادتقسیمبانرخاین

در.شودمیمحاسبهجمعیتیطبقهیکافرادنهاییتعداد

.شودمیبیاندرصدصورتبهبیکارینرخموارد،ازبسیاری
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(سفارشات)بازجدیدمعامالتبرایوشودنمیمعاملهدرگیرکهسپردهازبخشی

.شودمیمعرفی«آزاد»عنوانبامعامالتینموداردر.شودمیاستفاده

دربالقوههایزیاندادنپوششبرایکهاستسپردهمسدودبخشبخش،این

.ودشمیدادهنمایشبودجهفیلددرمعامالتینموداردر.شودمیاستفادهبازسفارشات

خواندنبرایضروری/پیشنهادیکتب
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داگالسمارک-منطقهدرگریمعامله1.

دوالنبرایانوگاالنتمارک-ساختگیگرانمعاملهبرایارزگریمعامله2.

لینکتی-بازارحرکاتازسودگیریبرایفاندامنتالوفنیهایاستراتژی:ارزبازارسوئینگوروزانهگریمعامله3.

مارتینز.فجرد-سودبهمعامالتیالگوهایتبدیلقوانین:ارزبازارگریمعاملهضرورینکته410.

واچلکلیف-سودگیریوبقابرایترهوشمندانهوامنهاییروش:ارزبازاراصولیراهنمای5.

استینبارگربرت-گریمعاملهروانشناسیترینپیشرفتهازشدهاثباتهایاستراتژی:معامالتیعملکردارتقای6.

شواگرجک-بازارجادوگران7.

نیسوناستیو-ژاپنیاستیککندلبندینمودارفنون8.

تراپواندکتر-کنیدمعاملهمالیآزادیبرایخودروشبا9.

کارتر.فجان-معاملهدرمهارت10.
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مورفی.ججان-مالیبازارهایفنیتحلیل11-

الدرالکساندر-بقابرایمعامله12-

.فالجان-بولینگرباندهایمورددربولینگر13-

بولینگر

-ینهایویراست:بازاریدرونتحلیلبامعامله14-

مورفی.ججان
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پیشگفتار1.

اجرا2.

اولیههدایت3.

معاملهتنظیم4.

.2MetaTrader افزارنرمسویازکهاستمعامالتیجدولیک4

MetaQuotesهایینامهپیمانارز،بازاردرآنالینمعاملهجهت

تهشناخکههمانگونهبرنامه،این.شدساختهآیندهبازارهایبرای

زیرآدرسیاMetaQuotesوبسایتازمستقیمااست،شده

www.pcmbrokers.com.استدانلودقابل.MT4منابعیوابزارها

،قیمتتحلیلفرصتگرانمعاملهبهکهسازدمیفراهمرا

کارخودمعامالتیفنونگیریکاربهومعامالتمدیریتوموقعیت

.دهدمیرا

http://www.pcmbrokers.com/
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افزارنرمMT4اختصاصیازوبسایتمستقیماتوانمیرابرنامهاین2.

MetaQuotesسایتازیاکرددانلودPCM Brokers.com.اجرایونصب

میزماندقیقهچندتنهاپرسرعتاینترنتداشتنصورتدربرنامهاین

MetaTraderستاپپنجره،"Download"رویبرکلیکازپس.خواهد 4

بخوانیدراتوافقنامه.شودمیدادهنشان1تصویردرکهشودمیظاهر

.کنیدکلیکنصبشروعبرای«NEXT»کلمهرویبعد،و
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.شودمیظاهر«دانلود»رویکلیکازپسMT4نصبپنجره:1تصویر

پنجرهاینشود،میدادهنشان2تصویردرکههمانگونه

نصبقبولگزینهگرمعاملهبهاینکهضمنشودمیظاهر

یشپپوشهازمتفاوتنوعیکاختصاصیافرضپیشپوشه

ایجادبرایهمدیگریهایگزینههمچنین،.دهدمیرافرض

نصبازپسبرنامهاندازیراهودسکتاپصفحهآیکون

فرضپیشصورتبههاگزینهاین.داردوجودآمیزموفقیت

ینهگزرویکلیکباراحتیبهتوانیدمیوشوندمیانتخاب

کلیک«NEXT»رویاکنون.کنیدفعالغیرراانتخابیموردها،

.کنید
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نصبپوشهانتخاب:2تصویر

نمایشگرکهشودمیظاهر(3تصویر)جدیدپنجرهیک

شدهکاملمراحلهمهزمانیکه.استبرنامهنصبروند

»رویادامهبرایمیتوانیدباشد، NEXT .کنیدکلیک«
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اجراونصبفرایند:3تصویر

درراآنکهشودمیاندازیراهخودفرضپیشپارامترهایباMT4برنامه،درستنصبکردندنبالبا

میظاهرحسابایجادجهتگرمعاملهتشویقبرایpop-upصورتبهپنجرهیک.بینیدمی4تصویر

ازهرچیزیونشانیکدپستی،المللی،کدبینشهر،،(استان)ایالتکشور،نام،خالی،جاهایدر.شود

.کنیدواردراایمیلآدرسوتماستلفنجمله

هبحساباین.کنیدانتخابکشوییمنوهایازرااحتمالیسپردهودلخواهلوریجرایج،ارزحساب،نوع

بدونبرنامهازاستفادهباتوانندمیگرانمعاملهجاییکه-استآزمایشیحسابیکخودکارصورت

تتاحافکارگزاربارامعامالتیحسابیکگرمعاملهاینصورتغیردر-کنندتمرینواقعی،مالیریسک

«NEXT»دکمهنمایشبرایرا«کنممیاعالمخبرنامهدراشتراکبرایراخودموافقت».استکرده

ادایجموفقیتباشماحسابزمانیکه.کنیدکلیکفرایندشدنکاملبرای«NEXT»روی.کنیدانتخاب

.شودمیایجادقیمتنموداروشوندمیرسانیروزخودکاربهصورتبههادادهباشد،شده
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وشدخواهداندازیراهMT4برنامهآمیز،موفقیتنصبازپس:4تصویر

باراکاشتبرای»گزینه.کندحسابافتتاحتاکندمیتشویقراکاربر

املکبرنامهنصبتاشودبررسیباید«کنممیموافقتشماخبرنامه

.(رنگزردخط)شود
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MT4ارزیجفتیکدهندهنشانهرکدامکهشودمیبازنموداریپنجرهچهاربافرض،پیشصورتبه

زیر.اندگرفتهقرارصفحهباالیدرهاآیکوناینکهداردزیادیهایآیکونابزارجعبه.هستندمتفاوت

ازریهایجفتازفهرستیکهداردقرار«بازارمشاهده»پنجرهصفحه،چپسمتدرابزارجعبه

قرار«بازارمشاهده»پنجرهزیردرtabدو.استدرخواستیهایقیمتوپیشنهاداتباهمراهمختلف

»دیگریواستارزیهایجفتفهرستدهندهنشانکه«نمادها»نامبایکی:استشدهداده

.استارزیهایجفتقیمتفعلیفعالیتدادننشانبرایtabایناست؛«قیمتهایتیکنمودار

خود،حسابتواندمیگرمعاملهپنجره،ایندر.هست«هدایتگر»پنجره«بازارمشاهده»پنجرهزیر

مواردبخشدرموارداینبه.ببیندرا«هاگزارش»و«کارشناستوصیه»مختلف،اندیکاتورهای

.شدخواهدپرداختهآموزشپیشرفته
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ایمیل،هشدارها،حساب،تاریخچهمعامله،:شودمیظاهرtabششباصفحهانتهایدر«پایان»

.کنندکلیکآنروی،tabهردراطالعاتنوعباآشناییجهتتوانندمیگرانمعامله.ژورنالوکارشناسان

Tab«نماد،جملهازهستندمشاهدهقابلبازمعامالتوسفارشاتکهاستجایینمونه،برای،«معامله

تاریخچه»Tab.زیانیاسودوشدهبستهقیمتحدسود،سطوححدزیان،درجاتمعامله،ورودقیمت

بستهسفارشاتجملهازاستشدهانجامکهاستهاییفعالیتازفهرستیدیگر،سویاز«حساب

.دهدمینشانراMT4صفحهمختلفهایبخشتفاوت5تصویر.شده
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MT4صفحهازمختلفیهایبخش:5تصویر

ابی نمودار های قیمت میتواند طوری تنظیم شود که بازت
روی نمودار . از سبک معامله گر و ارجاعات رنگی باشد

را انتخاب کنید تا « properties» کلیک راست و گزینه 

چندین طرح . ظاهر نمودار را به دلخواه خود تنظیم کنید
Colour» رنگی پیش فرض در  Scheme » زیرmenu و

همچنین، معامله گران . می آید« رنگ ها» tabباالی 
گزینه ای دارند
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ه، برای اختصاص دادن رنگ به هر متغیراز جمله پس زمین
»  Tab. پیش زمینه، جدول شطرنجی و کشوی رنگ ها

common » این فرصت را به معامله گران می دهد تا اگر

ویژگی خاصی را در نظر دارند، همان را انتخاب کنند؛ 
نمونه 6تصویر . مثل حجم که روی نمودار ظاهر می شود

را نشان می دهد که به صورت « properties» ای از 
pop-up می شودظاهر.

راستبارا«properties»پنجره:6تصویر

.دکنیانتخابنمودارازقسمتهررویکلیک
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هبراآنمیتواناست،شدهانتخابرنگطرحیکوقتی

کلیک«Template»آیکونروی.کردذخیرهالگوعنوان

رهذخی»گزینهوداردقرارابزارکشویباالیدرکهکنید

save-الگو template»برایشاسمیک.دهیدفشاررا

ینیپایقسمتدرجدیدیالگویترتیببدینوبگذارید

برایاکنونالگواین.شدخواهدظاهرالگوهافهرست

الگویانتخابو«Template»رویکلیکبانموداریهر

.رودمیکاربهفهرستازدلخواه
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نمایشچگونگیتوانندمیهمچنینگرانمعامله

نمودارباهمراه.کنندانتخابرانمودارهررویقیمت

بردنکاربهبرایدلخواهآیکونرویشده،انتخاب

.دکنیکلیکقیمتخطدادهیااستیککندلمیله،

نامتاشودمیباعثهاآیکوندورفلشچرخاندن

هرکابردیادگیریزماندرکاراین.شودظاهرآیکون

رویککلیباهمچنینپلتفرمنمونه.استمفیدآیکون

ازدلخواهنوعانتخابوابزارجعبهباالیدر«نمودارها»

.کردانتخابرانمودارنوعمیتوانپایینیمنوی
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افزودن»آیکونروی.افزودقیمتینمودارهرنوعبهمیتوانرااندیکاتورهافنیتحلیلازمختلفیانواع

تصویر.کنیدانتخابوببینیدراموجوداندیکاتورازفهرستیتادهیدفشارابزارجعبهباالیدر«اندیکاتور

وارد»رویکلیکباهمچنینمنواین.دهدمینشانرامنوزیر«اندیکاتورافزودن»ازاینمونه7

دراندیکاتورهاازبسیاری.استدسترسقابل«اندیکاتورها»انتخابوابزارجعبهباالیدر«کردن

افتیمناسبعنوانیباوهاحجمواوسیالتورهاروندها،مانندگیرند،میقراراندیکاتوربندیطبقه

انگینمیطولمانندهاورودیتغییرگزینهگرمعاملهشود،میانتخاباندیکاتوریکوقتی.شودمی

دیکاتوراناینها،همهازبعد.کنداستفادهفرضپیشتنظیماتازتواندمییاودارداختیاردررامتحرک

.شودمیظاهرقیمتنموداردر
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کلیک«اندیکاتورافزودن»روی:7تصویر

رارقابزارجعبهباالیدرگزینهاین.کنید

ازفهرستیبهآنبامیتوانکهدارد

وعنهربرایمیتوانکهفنیاندیکاتورهای

میکاربهکرداستفادهقیمتنمودار

.رود
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ایحداقلیحداکثری،بسته،میتواندقیمتنمودارهر

تبرویکلیکراستباراآخرموردکهشودذخیره

،8تصویر.دادانجامتوانمینمودارپنجرهزیرنمودار

رانموداربامنطبقهایانتخابوپنجرهنمونه،برای

ظاهرتبرویکلیکراستازپسکهدهدمینشان

.استاروپا/آمریکاارزیجفتبرایکهشودمی

حداکثری،بسته،میتواندقیمتنمودارهر:8تصویر

کلیکراستباراآخرموردکهشودذخیرهیاحداقلی

دادانجامتوانمینمودارپنجرهزیرنمودارتبروی
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 Zoomب ر  ن ایی 

شاید نگا  ن دی  تر به ن ودار  ی ت برای معامله  ران م ید باشد.   ینه » ب ر  ن ایی« و » و   ن ایی« در با ی 

 برای ای  است  ه نگا  م  اوتی به ن ودار داش ه باشید.   ینه » ب ر  ن ایی« ای  اجاز  را به  جع ه اب ار 

« ن ای بس ه Zoom Inمعامله  ر می دهد تا به داد  های  و   تر با د ت نگا   ند  هر  لیل   یوس ه روی » 

« Zoom Outتری از ن ودار را در ا  یار معامله  ر می   ارد.    » ب ر  ن ایی«  » و   ن ایی« است  ه با » 

 ن ان داد  می شود  ه برای باز رداندن ن ودار به  اهر ا لی ا  به  ار می رود.
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 تای  فری  ها

یا با  « Periodsتای  فری  های م  لف ه  برای ی  ن ودار  ابل اس  اد  هس ند  ه می توان روی  یکون » 

  ی  تای  فری  ی  M1 می بینید. 9ان  ا  تای  فری  دل وا  از جع ه اب ار  ن را در ا  یار  رفت  ه ش ا در ت ویر 

 ی  تای  فری   ن  سا  ی و ن ایر اینها را ن ان می دهد. بسیاری H1 ی  تای  فری   ن  د یقه ای  M5د یقه ای  

از معامله  ران دن ا  ای  هس ند  ه ه ان ن ان معامله  ری را روی تای  فری  های  ند انه ب ینند. ا ر ف ای 

مانی ور مس له است و ن ودارهای  ند انه  با ی  ن انه  اربری ندارند  معامله  ران می توانند بی  تای  فری  ها با 

 اس  اد  از ای   یکون های  ابل دس رسی    و  ی   نند.
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تایم فریم های مختلف هم : 9تصویر 
برای یک نمودار قابل استفاده 

 »هستند که می توان روی آیکون
Periods»    یا با انتخاب تایم فریم

دلخواه از جعبه ابزار آن را در اختیار 
.گرفت

 اب ار  را ی و رس 

معامله  ران برای ارتقای تحلیل بازار  ود می توانند از انوا  م  لف اب ار  را ی اس  اد   نند.  ر  هایی ه  ون 

  و    ودی  افقی    و  روند   انا  ها و ری ریس نت های فی ونات ی را می وان با ای  اب ار رس   رد. هر اب ار 

 ه هر دا  در جع ه اب ار  رار  رف ه اند. اب ارهای رس  بی  ر  م ل رس    یکون  ود  را دارد  

« در با ی جع ه اب ار و ان  ا  از بی  اب ارهای م نو   ابل Insert)   و  ن ودار( با  لی  روی » Gann  و  

 اس  اد  هس ند.
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 و عیت ات ا 

 وشه  ایی  س ت راست   حه   یکونی را ن ان می دهد  ه ن ای گر ات ا   ل  ور  به ش که و  رفیت دریافت به 

ن ان می دهند  ه ارت ا  بر رار نیست و بر ک   میله  روزرسانی های بازار است. میله های  رم 

 از بر راری ارت ا    ر می دهند و  دد  ناری ه  سر ت بر راری ارت ا  است. های س   
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گذشتهشدهثبتهایدادهوفعالوبازهایحساب/دادهمراکزباارتباطبرقراری

آزمایشیکهبودحسابیحتی)یافتگشایشحسابیکشد،اندازیراهMT4زمانیکه

.کردندمینظارهرازندهبازارهایدادهبایدگرانمعاملهشد؛تأییداتصالاینو(بود

ودهدمیخبرارتباطبرقراریازپایینیراستگوشهدرشبکهوضعیتآیکوندرصورتیکه

«Refresh»انتخاببعدو«نمودارها»رویکلیکاند،نشدهرسانیروزبههنوزنمودارها

دادهتامیخواهندگرانمعاملهازبسیاری.شوندلودخوبیبههادادهتادهدمیاجازه

یچگونگتعیینیاگریمعاملههایاستراتژیبرگشتتستمنظوربهراپیشینهای

MT4تاریخچهمرکزدرتوانندمیتاریخیهایدادهاین.کنندبازنگریگذشتهدرآناجرای

:شونددانلود
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میدانلودکههاییدادهباتواندمیهامیلهتعدادحداکثریچیدمانکهشویدمطمئننخست،

24ضربدرساعتهردردقیقه60)روزهردرمیلهدقیقه1440مافرضباشد؛داشتهمطابقتشوند،

Optionsهایگزینهترتیببهوکلیک«ابزار»رویMT4در.است(ساعت >Charts>Max Barsدررا

:یدکنبازراتاریخچهکشوی.کنیدانتخابهامیلهازتعدادباالترینکردنواردجهتتاریخچهکشوی

.کنیدانتخابرا«تاریخچهمرکز»وکلیک«ابزار»روی

.کنیدککلیدومرتبهپنجرهراستسمتدردادهپایگاهدادنقراربرای.کنیدانتخابرافریمتایموابزار

در.دکنیکلیک«دانلود»رویبعد،وانتخابرا(یکیازبیشترانتخاببرایکلیک+Ctrl)دلخواهداده

.بینیدمیرانمونه10تصویر

MT4کاربرراهنمایدرمسیرها.درآوریدمختلفهایفورمتبهراهادادهتوانیدمیدلخواهصورتدر

Help»انتخابو«Help»رویکلیکبا Topics»استدسترسیقابل.
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روزانه در مرکز تاریخچه برنامه AUDCADدانلود : 10تصویر 
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بازباید"Order"«سفارش»پنجرهاست،بازاربهسفارشکردنواردآمادهگرمعاملهیکزمانیکه

:استشدهدادهنشان11تصویردرکهدادانجامراکاراینتوانمیزیرروشسهبه.باشد

Market-بازارتماشای»پنجرهدرارزیجفترویراستکلیک1. Watch»معامله»انتخابو

New-جدید Trade».

Trade>Newانتخابوفعالنموداریکرویراستکلیک2. Order-وجدید؛سفارش<معامله

New»رویکلیک3. Order»ابزارجعبهدر
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.1

بازبرایروشسه:11تصویر

«سفارش»جدیدپنجرهیککردن

»پنجرهدر(1:داردوجود

نمودارروی(2«بازارتماشای

ابزارجعبهدر(3فعال
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.استآمده12تصویردرکندمیبازرا«سفارش»پنجرههمانکهدیگریهرروش1.

:کنندانتخابرازیرمواردبایدگرانمعاملهاینجا،در2.

متنظینمادصورتبهفعال،نموداررویخودکارصورتبه)باالدرکشوییفهرستاز"Symbol"یا«نماد»3.

برابر1.0.سهمحجممعنایبه"Volume"«حجم».شودمیظاهرچپسمتدرمربوطنمودار(شودمی

«حدزیان».کنندمیانتخابراترکوچکهایحجمگرانمعاملهازبسیاری.واحد100000یاسهم1بااست

کردهدانلوددقیقکارگزارهایمسیرازراMT4اگر.کندحمایتگزینهاینازجدولدرصورتیکه«حدسود»و

یمبعداولی)ماندمیمسدودهمچناناینصورت،غیردر.استشدهتعریفکاربربرایزمینهاینباشید،

Market»همچنینوType""«نوع».(کردواردراهاسفارشاینتوان Execution»«سفارش)«بازاراجرای

.دهداختصاصرادلخواهورودقیمتتواندمیگرمعاملهکهاینقطهدر«انتظارمرحلهدرسفارش»یا(بازار

Sell".«بازارمسیرازفروش» by Market"دارددلخواهمعاملهجهتبهبستگی«بازارباخرید»یا.

.کنیدکلیکOkayرویپنجرهبستنبرای
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MT4پنجره سفارش : 12تصویر 
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The»پنجرهدرتوانمیرابازسفارش Terminal»«

.کردمشاهده«معامله»تبرویکلیکبا«ترمینال

محافظتیحدزیاندادنقرارمثلسفارش،تغییربرای

»تبدررامعامله،(سودهدف)حدسودسفارشیا/و

وراستکلیکبعد،وکنیدبرجستهترمینال«معامله

Modify"«سفارشحذفیاتغییر»انتخاب or Delete

order".کنیدمیمشاهده13تصویردر.

« Trade» کلیک راست روی معامله در تب : 13تصویر 
ترمینال برای تغییر یا حذف سفارش
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بازدهندتخصیصراحدسودیاحدزیاندستیصورتبهتوانندمیگرانمعاملهجاییکهپنجرهیک

Copy"دکمهروی.شودمی As"«فعلیقیمتبازیانوحدسودفیلدهایگردآوریبرای«کپی

.شودمیاعمالدلخواهزیانوسودحدبهدستیابیبرایهاقیمترویتغییرات.کردکلیکمیتوان

واردصفحهپاییندرافقینوار،الگرویکلیکبامعاملهشد،دادهاختصاصمعتبریسطحوقتی

)باشدشدهواردمعتبریحدسودیا/وحدزیانکهشودمیبرجستهزمانیتنهانواراین.شودمی

.ماندمیفعالغیروخاکسترینواراینصورت،غیردر؛(معاملهورودسطحازجدایپیپ10دستکم

Modify"«سفارشحذفیاتغییر»پنجرهازاینمونه14تصویر or Delete Order"دهدمینشانرا.

افزودن سفارش های : 14تصویر 

حدزیان و حد سود به سفارش باز
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درافقیخطوطصورتبهنموداررویشود،میدادهاختصاصسودحدوزیانحداعتبارزمانیکه

معامالتتاکندمیسادهگرانمعاملهبرایراکاروضعیت،این.شوندمیظاهرمربوطههایقیمت

باارتباطدرمیتواندشدهجاجابهحدزیان.هستیدنمونهیکشاهد15تصویردر.بگیرندنظرزیرراباز

همعاملصورتیکهدر)باالاجازهحدزیانبهشدهجاجابهحدزیاناینکهشودافزودهحدزیانسفارش

یانزحداین.دهدمیراخاصیمیزانرفتن(باشدفروشمعاملهصورتیکهدر)پایینیا(باشدخرید

اججابهحدزیان»انتخابوترمینال«معامله»تبدربازمعاملهرویراستکلیکباشدهجاجابه

.استشدنواردقابلحدزیانازدلخواهیدرجهو«شده

خطوطصورتبه(سودهدف)سودوحدزیاندرجات:15تصویر

.شوندمیظاهرمناسبقیمتدرجاتدرافقی
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تراکنشپیشینهبررسیوسفارشاتبستن

نحدزیاحدزیان،بهقیمتدرزمانیکهمعاملهنقطه،ایناز

.شدخواهدبستهرسد،میحدسودیاشدهجاجابه

تبدرمعاملهکردنبرجستهبازمانیهردرمعامله

بستن»انتخابوکلیکراستترمینال،«معامله»

Close"«سفارش Order,"آمده16تصویردرکههمانگونه

.شودبستهمیتوانداست

معامالت با راست کلیک روی : 16تصویر 
ترمینال و « معامله» معامله باز در تب 

قابل بستن« بستن سفارش» انتخاب 
هستند
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Close"«سفارشبستن»انتخابازپس Order"،میگرمعاملهبهکهشودمیظاهرایپنجره

اینانتومیهمترمینال«معامله»تبدرمعاملهرویکلیکباردوبا.شودبستهبایدمعاملهگوید

میدیدهمعاملهبستنبرایپنجرهپاییندرافقیزردنوارپنجره،شدنظاهربا.دادانجامراکار

مخالفمعاملهیککردنبازبارامعامالتکهاستذکرقابل.بینیدمی17تصویردررااینکهشود

1.0خریدمعاملهاگرنمونه،برای.بستتوانمینیز EURUSD،معاملهکردنبازبامیتواناست

1.0فروش EURUSDبرگشت-و-توقفروشهماناین،که.بستراآنSARاست.

ر  برای بس   ی  معامله  می وان  نج: 17ت ویر 

گ را باز و  لی  روی نوار زرد رن« بس   معامله» 

.را انجا  داد
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وهستندمشاهدهقابلترمینال«Trade»زبانهدرفعالمعامالتهمه

Account"«حسابپیشینه»زبانهدرحسابپیشینههمه History"

.شدخواهدظاهرترمینال

!باشیدداشتهموفقیمعامله


