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 فارکس چیست؟ 
نتیمانند بازار فارکس به لطف ا  مایل  ی در بازارها  تیامروزه فعال فتیو پ  نتر  ار یبس  یبه امر   یتکنولوژ   شر

س برا   م   به راحتر   د،یهست  ا یکه در کدام نقطه دن  نیاست. فارغ از ا  دهیگرد   لیهمگان تبد  یساده و در دستر
اقدام به   کیکل  کیشده و تنها با    لمتص  جهات    یموجود، به بازارها  معامالتر   ی پلتفرم ها  ق یاز طر   د یتوان
 . د ییمورد نظر خود نما ت  و فروش دارا د یخر 

 

 

ین بازار مایل دنیا شناخته م در میان   بازارهای مایل مختلف، بازار فارکس به عنوان محبوب ترین و بزرگتر
 شود. از همی   رو قصد داریم ببینیم فارکس چیست و با ابعاد مختلف این بازار بیشتر آشنا شویم. 

تا توجه   دهی گرد  شمار آن سبب  ت    ت  درآمد زا  یبازار به همراه فرصت ها  نیا  یبال   تی جذاب  ،به طور کیل
 در مورد بازار مایل   تینکته حائز اهم  نی. بنابراد یبه خود معطوف نما  ا یرا از رسارس دن  یار یمعامله گران بس 

 باشد.  معامالت روزانه انجام شده در آن م یبازارها، حجم بال ر یفارکس نسبت به سا
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ان حجم معامالت موجود در بازار فارکس   مپ  

تریلیون دلر است که در مقابل    6.6پیشتر گفتیم، حجم معامالت روزانه در فارکس حدود  همان طور که  
میلیارد دلر یک غول تمام عیار به نظر م رسد. یعت  بازار فارکس حدود   22.4بازار بورس نیویورک با حجم  

 برابر بزرگ تر است.  200

 

 مفاهیم پایه در فارکس 

وع فعالیت در این بازار، ابتدا بایستر با مفاهیم پایه در   به منظور آشنات  بیشتر با بازار فارکس و پیش از رسر
 شویم. فارکس آشنا  

 جفت ارزها  

ند )یعت  همواره یک   در بازار فارکس ارزهای خارج  به صورت دو به دو با یکدیگر مورد معامله قرار م گت 
بیانگر نسبت ارز   EUR/USDبه طور نمونه  .  ی در ازای آن خریداری نماییم( ارز را م فروشیم تا ارز دیگر 

 یورو به دلر م باشد. 

 نحوه خواندن نمادها در بازار فارکس 

ید.    NZDبرای مثال نماد    نماد ارز هر کشور همیشه با سه حرف نشان داده م شود.    NZرا در نظر بگت 
به جای واژه دلر که ارز آن کشور است، استفاده م   D( و حرف  New Zealandنمایانگر کشور نیوزیلند ) 

 شود. 
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 (Majorفت ارزهای اصل )ج

،  EUR/USD:  اما فقط هفت جفت ارز   در بازار فارکس جفت ارزهای بسیاری برای معامله کردن وجود دارد 
USD/JPY  ،GBP/USD  ،USD/CHF  ،USD/CAD  ،AUD/USD  ،NZD/USD  جفت   هستند که جز 

به علت حجم بالی معامالت، پرچم   EUR/USDدر بی   این جفت ارزها،    ارزهای اصیل به حساب م آیند. 
 دار بازار فارکس به شمار م آید.  

 (Minorجفت ارزهای فرع )

ت که در هیچ کدام جفت ارزهای فریع در بازار فارکس نت   شامل دو جفت ارز اصیل م شوند، با این تفاو 
جز   EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/CHF  به عنوان مثال، سه جفت ارز  از آن ها دلر آمریکا وجود ندارد. 

 جفت ارزهای فریع به شمار م آیند. 

 (Quote Currency( و ارز متقابل )Base Currencyارز پایه )

همیشه ارز متقابل است. این بدان معت   اولی   ارز )سمت چپ( همیشه ارز پایه و دومی   ارز)سمت راست(  
دازید. این عدد در   1.21228است که شما در ازای خرید یک واحد پوند انگلیس باید   واحد از دلر آمریکا بتر

  ( میان این دو ارز در بازار فارکس است. Exchange Rateواقع بیانگر نرخ تبادل ) 
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 بروکر 

همچون بنگاه معامالتر عمل کرده و شما را به بازار جهات  متصل م نماید. لذا شما   در بازار فارکس  بروکر 
 قادر خواهید بود تا سفارش های خرید و فروش خود را از طریق بروکر در بازار فارکس انجام دهید. 

د   اسپر

، از شما مبلغ  را تحت عنوان کمیسیون اخذ م نمایند. ییک از  بروکرها در ازای انجام دستورات معامالتر
د که همان  روش های رایج اخذ کمیسیون در معامالت،   و    Bidاختالف قیمت بی   خرید و فروش )  استر

Ask ) ،م باشد.  است 

     (Marginمارجی   یا حاشیه )

در   وبه منظور انجام معامالت در فارکس، بروکرها مبلغ  را به صورت وام در اختیار معامله گران قرار داده  
ازای وام پرداختر خود، مبلغ  از حساب معامالتر را به عنوان وجه ضمانت معامله، بلوکه کرده تا در صورت 

ر در معامله، ریسیک متوجه بروکر نگردد. به این امر،   م گویند.  در فارکس مارجی   یا حاشیهض 

 (Leverageلوری    ج یا اهرم )

که بر اساس نسبت های گوناگوت  بیان م گردد، عبارت است از امکان و قدرتر که توسط    لوری    ج یا اهرم
 فراتر از حجم و دارات  موجود در  

بروکر به فرد معامله گر اعطا م شود تا به واسطه آن قادر باشد معامالتر
 حساب معامالتر خود انجام دهد. 

 ( Pip and Pipetteپیپ و پیپت در بازار فارکس )

ی برای بیان تغیت  در نرخ تبادل میان یک جفت ارز، پیپ گفته م شود. این نرخ معمول  به و  احد اندازه گت 
 5آخرین رقم اعشار آن نمایانگر یک پیپ است و اگر نرخ تبادل با   رقم اعشار نمایش داده م شود که 4با 

 رقم اعشار نمایش داده شود، آخرین رقم آن یک پیپت خواهد بود. 

  

 

http://amoozesh-boors.com/fa/brokerw
https://amoozesh-boors.com/fa/article/margin-forex
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  (Lotحجم معامالت  یا الت در فارکس )

ان حجم ورود به معامله م در فارکس  لتحجم معامالتر یا   ، همانطور که از نام آن پیداست، بیانگر مت  
ان سود و زیان معامله نت   به همان صورت باشد. در این راستا طبیعتا هر چه حجم معامالتر بالتر باش د، مت  

 افزایش خواهد یافت. 

  (Swapبهره شبانه یا سواپ )

 م گردد.    بهره شبانه یا سواپچنانچه معامله خود را برای بیشتر از یک روز باز نگه دارید، مشمول پرداخت  

 اصطالحات فارکس 

 

 

 عبارتند از:   فارکس مهم ترین و کاربردی ترین اصطالحات

 ( Symbolنماد )  •
 ( Brokerبروکر )  •
 ( Demoدمو )  •
 ( Tradeمعامله )  •
 ( Traderمعامله گر )  •
 ( Bull Marketبازار گاوی )  •
 (Bear Marketبازار خریس )  •

https://amoozesh-boors.com/fa/article/lot%20in%20forex
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 ( Buyخرید )  •
 ( Sellفروش )  •
 ( Priceقیمت )  •
 ( Ask Priceقیمت عرضه )  •
 ( Bid Priceقیمت تقاضا )  •
 ( Askقیمت خرید )  •
 ( Bidقیمت فروش )  •
 ( Positionموقعیت یا پوزیشن )  •
 ( Orderدستور معامالتر )  •
 ( Instant Executionسفارشات آت  )  •
 ( Market Ordersسفارشات بازار یا آت  )  •
یط )  •  ( Pending Ordersسفارشات رسر
 ( Buy Limitبای لیمیت )  •
 ( Buy Stopبای استاپ )  •
 ( Sell Limitسل لیمیت )  •
 ( Sell Stopسل استاپ )  •
ر )  •  ( Stop Lossحد ض 
 ( Take Profitحد سود )  •
 ( Break Evenرس به رس )  •
د )  •  ( Spreadاستر
 ( Commissionکمیسیون )  •
 ( Swapبهره شبانه یا سوآپ )  •
 ( Leverageلوری    ج یا اهرم )  •
 ( Pipپیپ )  •
 ( Pipetteپیپت )  •
 ( Lotحجم معامالتر یا لت )  •
 ( Marginمارجی   )  •
 ( Free Marginمارجی   آزاد )  •
 ( Margin Levelسطح مارجی   )  •
 ( Margin Callمارجی   کال )  •
 ( Stop Out Levelاستاپ اوت )  •
 ( Balanceبالنس یا مانده حساب )  •
 ( Equityارزش واقغ حساب )  •
 ( Currency Pairsجفت ارز )  •
 ( Base Currencyارز پایه )  •
 ( Quote Currencyارز متقابل )  •
 ( Major Currency Pairsجفت ارزهای اصیل )  •
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 ( Minor Currency Pairsجفت ارزهای فریع )  •
 ( Exotic Currency Pairsجفت ارزهای غت  معمول )  •
 ( Cross currencyارز کراس )  •
 ( Trendروند )  •
 ( Trend Lineخط روند )  •
 ( Uptrendروند صعودی )  •
 ( Downtrendروند نزویل )  •
 ( Sideways Trendروند خنتی )  •
 ( Technical Analysisتحلیل تکنیکال )  •
 ( Fundamental Analysisفاندامنتال ) تحلیل بنیادی یا  •
 ( Supportحمایت )  •
 ( Resistanceمقاومت )  •
 ( Pullbackاصالح یا پولبک )  •
 ( Chartنمودار یا چارت )  •
 ( Line Chartنمودار خیط )  •
 ( Bar Chartنمودار میله ای )  •
 ( Candlestick Chartنمودار شمغ )  •
 ( Meta Traderمتا تریدر )  •
 ( Timeframeتایم فریم )  •
 ( Risk/Rewardبه ریوارد ) ریسک  •
 ( Triggerتریگر یا ماشه )  •
 ( Targetهدف یا تارگت )  •
 ( Hedgingپوشش ریسک یا هجینگ )  •
 ( Risk-Freeبدون ریسک )  •
  ( Currency Futuresمعامالت آتر مربوط به ارزها )  •
 ( Currency Optionsقراردادهای اختیار معامله مربوط به ارزها )  •
 ( Currency ETFs) مربوط به ارزها ETFقراردادهای  •
 ( Spot FXبازار نقدی یا اسپات فارکس )  •
 ( Retail Forexبازار خرده فرویسر فارکس )  •
ط بندی فارکس )  •  ( Forex Spread Betبازار رسر
 ( Forex CFDفارکس )  CFDمعامالت  •
 (Exchange Rateنرخ تبادل )  •
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 مراحل ثبت نام در فارکس 

 

 

همان طور که اشاره کردیم، فارکس بازاری است که مکان مشخیص برای آن وجود ندارد و افراد در رسارس 
یس داشته باشند.   نت به آن دستر برای ثبت نام در فارکس باید دنیا م توانند به راحتر با استفاده از اینتر

 مراحل زیر را یط کنید: 

 انتخاب بروکر  -۱

  معامالتر مناسبانتخاب حساب   -۲

 آپلود کردن مدارک درخواستر بروکر  -۳

 کامل بازار فارکس 
 
 معرف

 های منحرص به فردی دارد که باعث م شود نسبت به سایر بازارهای مایل در رتبه بالتری  
ی

بازار فارکس ویژگ
ح این خصوصیات خواهیم پرداخت.  د. در ادامه به رسر  قرار بگت 

  کارمزد پایی   

کمیسیون اضافه ای دریافت نیم کنند. آن ها در قبال خدمتر که انجام م دهند، کارمزد  اغلب بروکر ها  
ند.  د که تفاوت میان قیمت خرید و فروش است، م گت   خود را از طریق استر
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 عدم وجود حجم ثابت 

ت نت    ل   0.001در بازار فارکس حجم ثابتر برای معامله کردن وجود ندارد. در فارکس شما م توانید حتر با  
 موقعیت خرید یا فروش باز کنید. 

 هزینه های معامالت  پایی   

د( معمول کمتر از   ایط   0.1هزینه های معامالتر در بازار فارکس بسیار کم است. این هزینه )استر درصد رسر
 درصد نت   م رسد.  0.07عادی بازار است. در معامالت بزرگ تر این هزینه گایه به 

 ساعته  24بازار 

الیا باز شده و در عرص   ساعته مشغول به کار است. این بازار  24بازار فارکس   از صبح روز دوشنبه در استر
 . روز جمعه در نیویورک بسته م شود 

 عدم دستکاری در بازار فارکس 

ل بازار فارکس نیست. این بازار آن قدر بزرگ و عظیم است که هیچ کیس حتر بانک های   کیس قادر به کنتر
ل کردن آن به مدت طولت  نیستند.   مرکزی قادر به کنتر

یب اهرم   ض 

یب اهرم در معامالت فارکس، به معامله گر این اجازه را م دهد که با رسمایه ات  اندک معامله   وجود ض 
ل کند.   ای با   ارزش بسیار بالتر را کنتر

 باال 
 

 نقدینگ

 بال هیچ وقت در معامله کردن گت  نخواهید کرد، چرا که همیشه کس 
ی

در این بازار به علت حجم و نقدینیک
  دیگری در آن طرف معامله هست که مایل به خرید و فروش با شما باشد. 
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 ( Exchange Rateنرخ تبادل در بازار فارکس)

نرخ تبادل در بازار فارکس به مقدار ارزی گفته م شود که م توان با آن یک واحد از ارز دیگری را خریداری  
ید   1.2640با نرخ تبادل    EUR/USD  برای مثال  کرد.    1.2640برای خرید یک یورو نیاز به    یعت    را در نظر بگت 

 دلر آمریکا دارید. 

 

 انواع دستورهای معامالت  یا سفارشات در بازار فارکس

این ( وارد یک معامله و یا از آن خارج م شوید.  Orderدر بازار فارکس شما به وسیله دستورهای معامالتر ) 
نوع دو  شامل  بازار) دستور  سفارشات   :Market Orders سفار ) (و  یط  رسر  ( Pending Ordersشات 

 هستند. 

 

 ( Market Ordersسفارشات بازار)

در بازار فارکس، این سفارشات به صورت درجا عمل م کنند. به عبارت دیگر زمات  که شما با استفاده از 
م خواهید وارد بازار شوید، قیمت پیشنهادی بروکر در همان لحظه برای سفارش   Market Orderدستور  

 شما اعمال م شود.  
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یط )  ( Pending Ordersسفارشات شر

شما سفاریسر را با یک قیمت مشخص تعیی   م کنید تا در آینده زمات  که قیمت  در این نوع سفارشات،  
یط  بازار به قیمت موجود در سفارش شما نزدیک شد، دستور خرید یا فروش تان اجرا شود. سفارشات رسر

 Buy Stop ،Sell Stop ،Buy Limit ،Sell Limitدر بازار فارکس چهار نوع اصیل دارند: 
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 ورود به بازار فارکس  

 

 

خوشبختانه ورود به بازار فارکس امر چندان پیچیده ای نبوده اما شامل یکشی مراحل م گردد که در ادامه  
 به ترتیب به بیان آن ها خواهیم پرداخت. 

 انتخاب بروکر فارکس 

باشد. بروکر در واقع به اولی   گام که جهت ورود به بازار فارکس بایستر انجام دهید، انتخاب بروکر م  
یک معامالتر شما را دارد. بنابراین توصیه م کنیم نهایت دقت خود را داشته باشید و بروکر  نویع جایگاه رسر

 مطمئت  را بدین منظور انتخاب نمایید. 

 انواع حساب معامالت  در فارکس 

ایط حساب های معامالتر مختلف را مطالعه نموده و سپس مناسب ترین    د بای   پس از انتخاب بروکر، رسر
ایط خود، انتخاب نمایید.   حساب را با در نظر گرفیر  رسر

 حداقل شمایه برای ورود به فارکس 

به طور کیل نیم توان عدد خایص را به عنوان حداقل رسمایه جهت ورود به بازار فارکس در نظر گرفت و 
دلر )و یا حتر کمتر از آن( وارد این بازار شده و کسب سود   ۱۰۰با رسمایه اندگ در حدود    لذا شما م توانید 

  نمایید. 
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 حساب معامالت  دمو 

چنانچه تجربه کاف  جهت حضور و فعالیت در بازار فارکس را ندارید، ریسک بالت  حساب معامالتر شما را 
در ابتدای کار، به منظور کسب تجربه و آشنا شدن تهدید خواهد نمود. از همی   جهت، توصیه م گردد تا 

 نمایید.  حساب معامالتر دمو با محیط بازار، اقدام به افتتاح 

 ( Forex Trading Sessionsجلسات معامله یا سشن های معامالت  در فارکس )

( در بازار فارکس به   )سشن های معامالتر ،  دسته عمده تقسیم م    4جلسات معامالتر شوند: جلسه سیدت 
 جلسه توکیو، جلسه لندن و جلسه نیویورک. 

 

 زمان های باز و بسته شدن هر جلسه معامالتر در فصل بهار و تابستان به وقت ایران بدین گونه است:  

 :  به وقت ایران  10:30تا  1:30جلسه سیدت 

 به وقت ایران  13:30تا  4:30جلسه توکیو: 

 وقت ایران  به 19:30تا  11:30جلسه لندن: 

 به وقت ایران  1:30تا   16:30جلسه نیویورک: 
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ین زمان معامالت در بازار فارکس    بهپ 

ین زمان معامله کردن در بازار فارکس از ساعت   به وقت ایران است. چرا که در این    20:30تا    16:30بهتر
 بسیار بال است.  ساعات جلسات لندن و نیویورک با هم تداخل دارند و حجم معامالت در این زمان ها 

 چه کسات  گردانندگان اصل بازار فارکس هستند؟ 

 

 بانک های بزرگ 

بزرگ ترین بانک ها در جهان نرخ تبادل ارز را در بازار فارکس بر اساس عرضه و تقاضا تعیی   م کنند. به  
بالت  در این بازار مشغول مبالغ   این بانک های بزرگ در مجموع، بازار بی   بانیک گفته م شود که روزانه با

 به معامله هستند. 

کت های تجاری بزرگ   شر

کت اپل   کت های بزرگ برای کسب و کارشان نیاز دارند که یک ارز را به ارز دیگری تبدیل کنند. مثال رسر رسر
کت اپل نیاز داشته باشد که بعیص  از قطعات محصولتش را از کشور ژاپن خریداری  ید. اگر رسر را در نظر بگت 

 ند باید دلر آمریکا را به ین ژاپن تبدیل کند.  ک
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 دولت ها و بانک های مرکزی

دولت ها و بانک های مرکزی مثل بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان و فدرال رزرو آمریکا هم اغلب  
 الملیل و جابجات  ذخ

ایر مواقع در بازار فارکس فعالیت م کنند. دولت ها برای پرداخت های تجاری بی  
 ارزی شان نیاز به بازار فارکس دارند.  

 معامله گران خرده پا 

هر جای دنیا و به شکل انفرادی در بازار فارکس مشغول    معامله گران خرده پا شامل تمام افرادی است که در
تقریبا   اند.  پا است.    90معامله  به همی   معامله گران خرده  بازار، مربوط  این  درصد حجم معامالت در 

 که با تغیت  در نرخ تبادل میان ارزها منتظر کسب سود در بازار بزرگ فارکس هستند. معامل 
  ه گرات 

 تاریخچه بازار فارکس 

 

 

وجود گذاشت. در این روش جدید، عرضه سیستم ارزش گذاری پویل متفاوتر پا به عرصه    1971در سال  
ی بازار فارکس شد که   و تقاضا نرخ ارز را تعیی   م کرد.  به    میالدی  ۹۰در دهه    این سیستم باعث شکل گت 

نت و بروکرها     . معامله کردن در این بازار برای همگان فراهم شد  ،لطف اینتر
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 تحلیل تکنیکال چیست؟

 

ات در حرکات تحلیل تکنیکال در بازار   فارکس، چارچوت  است که به وسیله آن معامله گران م توانند تغیت 
ی قیمت به مطالعه    قیمت را برریس کنند. این نوع تحلیل سغ بر آن دارد که با برریس تاریخچه و گذشته

 در آینده دست یابد.  آنروند کنوت  و پیش بیت  

 انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال 

که پیش تر گفتیم، اطالعات مربوط به قیمت با نمودارها )چارت ها( نشان داده م شود. این همان طور  
نمودارها در واقع اطالعات مربوط به قیمت را در یک دوره زمات  مشخص نمایش م دهند که خود به سه  

شوند:  م  تقسیم  )   دسته  ) ،  ( Line Chartنمودار خیط  ای  میله  شمغ  و    ( Bar Chartنمودار  نمودار 
 (Candlestick Chart ) 
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 (Support and Resistanceمفهوم حمایت و مقاومت )

 

زمات  که قیمت به سمت بال حرکت م کند و سپس برم گردد، بالترین نقطه قبل از برگشِت قیمت، یک 
 دهند. مقاومت است. در این نقطه فروشندگان بسیاری هستند که اجازه رشد بیشتر قیمت را نیم 

 جات  که حرکت بازگشتر ) 
(  Pullbackوقتر که قیمت دوباره به سمت بال م رود، به پایی   ترین نقطه یعت 

 تمام م شود، یک حمایت م گویند. 
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 (Trend Linesخطوط روند )

ییک از اصطالحات رایج تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، خطوط روند است. خطوط روند اگر به درستر 
 د، ییک از دقیق ترین روش ها برای معامله کردن هستند. سه نوع روند وجود دارد: ترسیم شون

( از به هم وصل کردن چند نقطه حمایتر که آشکارا با چشم دیده م شود  Uptrendروند صعودی ) -۱
د.    )دره( شکل م گت 

 م شود. ( از به هم وصل کردن چند نقطه مقاومتر واضح )قله( رسم Downtrendروند نزویل )  -۲

 

 

 

وهای عرضه و تقاضا تقریبا برابر باشند، قیمت در یک حرکت افقر به حرکت خود ادامه م  -۳  که نت 
زمات 

 ( گفته م شود. Sideways Trendدهد که به آن روند خنتی ) 
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 ( Channelsکانال ها )

نقاط بالقوه ای برای خرید و فروش ابزار دیگری که در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس به ما کمک م کند تا 
 پیدا کنیم، کانال ها هستند. خطوط کانال با ترسیم خیط به موازات خط روند ترسییم، کشیده م شوند. 
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 ( Japanese Candlestick Patternsالگوهای شمیع ژاپن  )

 

 

زمات  که »استیو نیسون« تحلیلگر  به وجود آوردند و تا   الگوهای شمغ را ژاپت  ها برای معامله کردن برنج
ده بود، کس دیگری به جز خود ژاپت  ها از این الگوها استفاده نیم کرد   . غرت  به وجود آن ها تر نت 
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 اجزای تشکیل دهنده یک شمع )کندل(

، آغازین، بالترین و پایی   ترین اجزای یک شمع را تشکیل م دهند. از دو قیمت پایات  و  
چهار قیمت پایات 

(  Shadows( و از دو قیمت بالترین و پایی   ترین برای ترسیم سایه ها ) Bodyازین برای ترسیم بدنه ) آغ
دقیقه و …   ۳۰استفاده م شود. هر شمع م تواند نشان دهنده یک بازه زمات  مشخص مثال یک روزه،  

 باشد. 

 

 تاپ، ماروبوزو و دوج  . از نظر شکل ظاهری کندل ها به سه دسته تقسیم م شوند: اسپینینگ 

 (Spinning Topsندل اسپینینگ تاپ یا فرفره )ک

کندل های اسپینینگ تاپ دارای سایه یا فیتیله های بلند در هر دو طرف و یک بدنه کوچک م باشند.  
رنگ کندل)منظور صعودی یا نزویل بودن آن است( اهمیت خایص در این الگو ندارد . کندل فرفره نشان  

 یم و تردید میان خریداران و فروشندگان است. از ت  تصمی
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 ( Marubozuکندل ماروبوزو )

کلمه ماروبوزو در ژاپت  به معنای رس تراشیده شده است. رس تراشیده شده به معت  نبود سایه یا فیتیله در 
توانسته  این نوع از کندل ها است. مدل صعودی نشان دهنده قدرت ت  چون و چرای خریداران است که  

اند قیمت را بال بکشند و مدل نزویل آن حایک از وجود فروشندگات  بسیار قوی است که بازار را به سمت 
  پایی   کشانده اند. 
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 (Dojiکندل دوج  )

، قیمت آغازین با قیمت پایات  تقریبا ییک است و این نشان دهنده جنگ بی   خریداران و   در کندل دوج 
وزی هیچ یک ختم فروشندگان است که در نها     . نیم شود یت به پت 

 در بازار فارکس وجود دارد:   چهار مدل دوج  

 ( Long-legged Dojiبلند)  هی پا دوج   •

 ( Dragonfly Dojiسنجاقک)  دوج    •

)  دوج    •  ( Gravestone Dojiسنگ قت 

 ( Four Price Doji) متیچهار ق دوج   •
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 ( Classic Chart Patternsالگوهای کالسیک قیمن  )

 

 

 

به کمک الگوهای کالسیک در بازار فارکس، م توانیم زمان تغیت  قیمت از یک حرکت صعودی به نزویل و 
برعکس را تشخیص دهیم. این الگو ها به دو دسته عمده ادامه دهنده و بازگشتر تقسیم م شوند. منظور  

، تغیت  روند از صعودی به نزویل و بالعکس است. الگوهای ا دامه دهنده هم باعث  از الگوهای بازگشتر
بسیاری از معامله گران در رستارس دنیا از این الگوهای کالسیک استفاده  ادامه حرکت ِ روند فعیل م شوند.  

ان اثربخیسر این الگوها با افزایش تعداد افرادی که از آن ها استفاده م کنند، بیشتر  م کنند. در نتیجه مت  
 .م شود
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 ( Double Topsالگوی سقف دوقلو )

که در انتهای یک حرکت صعودی   در بازار فارکس، الگوی سقف دوقلو است بازگشتر ییک از الگوهای مهم 
الگوی سقف دوقلو نشان از پایان فشار خرید و افت قیمت در با دو قله تقریبا یکسان به وجود م آید.  

 آینده ات  نزدیک دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 (Double Bottomsالگوی کف دوقلو )

الگوی کف دوقلو درست برعکس الگوی سقف دوقلو است که نوید دهنده پایان فشار فروش و افزایش 
 قیمت در آینده است. 

 

 

 ( Head and Shouldersالگو ش و شانه )

الگو رس و شانه نت   جز الگوهای کالسیک بازگشتر در بازار فارکس به شمار م آید. در این الگو که در پایان 
د ابتدا ییک ر  د)شانه چپ(، پس از آن یک قله بالتر تشکیل   کوند صعودی شکل م گت  قله شکل م گت 

م شود )رس(. بعد قیمت به پایی   م رود و در برگشت مجدد نیم تواند به بالترین نقطه که همان رس 
است برسد و قله ای پایی   تر را شکل م دهد)شانه راست( که تقریبا به اندازه شانه چپ است. پس از دیدن  

که اکتی معامله گران فارکس دست به کار م شوند و معامالت خرید خود را بسته یا معامالت    این الگو است 
 فروش را باز م کنند، چرا که آن ها م دانند به زودی قیمت کاهش م یابد. 
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 ( Inverse Head and Shouldersالگو ش و شانه معکوس )

در کف آن تشکیل م شود. معامله گران در بازار این الگو همان رس و شانه است که به جای سقف نمودار 
   فارکس با دیدن این الگو انتظار دارند که بازار در یک حرکت صعودی به سمت بال برود. 
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ِوه افزایشر )
ُ
 (Rising Wedgeالگو کنج صعودی یا گ

د در  و هم  بازگشتر  الگوهای  دسته  در  است که هم  الگوهای کالسیک  از  ییک  سته الگوی کنج صعودی 
د. این الگو از دو خط روند صعودی همگرا تشکیل م شود. خط بالت  به  الگوهای ادامه دهنده قرار م گت 
عنوان نویع مقاومت و خط پاییت  به عنوان یک حمایت در نظر گرفته م شود. در نهایت با شکسته شدن  

، قیمت دچار ریزش م شود.   خط پاییت 
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ِوه  
ُ
 ( Falling Wedgeکاهشر )الگو کنج نزویل یا گ

د و با شکسته  الگو کنج نزویل درست برعکس کنج صعودی است. این الگو در بازار صعودی شکل م گت 
  شدن خط بالت  آن )مقاومت( قیمت افزایش پیدا م کند. 
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 (Rectangleالگو مستطیل )

د م شود. این الگو در  الگو مستطیل از رفت و برگشت قیمت بی   دو خط موازی حمایت و مقاومت ایجا
 بازار فارکس، اغلب جز الگوهای ادامه دهنده محسوب م شود. 
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 (Pennantالگو سه گوش )

همچون الگوی مستطیل، الگوی سه گوش نت   جز الگوهای ادامه دهنده در بازار فارکس به شمار م آیند.  
ده م شود. در این  بعد از یک حرکت قوی صعودی یا نزویل، قیمت به شکل یک مثلث   متقارن کوچک فشر

 فاصله خریداران و فروشندگان بسیاری در جهت روند قبیل وارد بازار م شوند. 
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 ( Triangleالگو مثلث )

 م رود و الگو مثلث را به وجود م آورد 
ی

دگ   . در جنگ میان خریداران و فروشندگان، قیمت به سمت فشر
ند. الگو مثلث   این الگو    غالبا ویل نه همیشه در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده در بازار فارکس قرار م گت 

متقارن از به هم وصل کردن دو خط همگرا حمایت و مقاومت به وجود م آید. با شکسته شدن هر کدام  
 از خط های مثلث، بازار به همان طرف حرکت خواهد کرد. 
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 بازار فارکساندیکاتورها در 

اندیکاتور ابزاری در نرم افزارهای معامالتر است که با استفاده از یک رسی محاسبات ریایص  بر پایه قیمت  
دازد. در ادامه به معرف  چند تا از مهم ترین   و حجم معامالت قادر است به پیش بیت  قیمت در آینده بتر

 استفاده م کنند، م پردازیم.  اندیکاتورهات  که معامله گران در بازار فارکس از آن ها 

 (Moving Averageیانگی   متحرک )م

یا   اوری    ج  استفاده م کنند، مووینگ  آن  از  فارکس  بازار  در  ابزار هات  که معامله گران  پرکاربردترین  از  ییک 
پایات  یک ارز  میانگی   متحرک است. میانگی   متحرک ابزاری است که با استفاده از میانگی   گرفیر  از قیمت  

، خیط ایجاد م کند که روند حرکت قیمت را با نوسانات و نویز های   در طول یک دوره مشخص زمات 
ی به نمایش م گذارد.    کمتر
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 (Bollinger Bandsباندهای بولینگر )

فردی به  ییک دیگر از ابزارهای تکنیکال برای معامله گری در بازار فارکس، باندهای بولینگر است که توسط 
ی نوسانات بازار، مناطق اشباع   نام »جان بولینگر« ایجاد شده اند. باندهای بولینگر در واقع با اندازه گت 

 ( را به معامله گران نشان م دهد. Oversold( و اشباع فروش ) Overboughtخرید) 
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 ( MACDاندیکاتور مکدی )

اندیکات فارکس،  بازار  در  اندیکاتورها  ترین  محبوب  از  عبارت  ییک  مخفف  است که  مکدی   Movingور 
Average Convergence Divergence   .به معنای میانگی   متحرک همگرا واگرا است 

این اندیکاتور از دو خط به نام های خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام که تفاوت بی   این دو خط  
 را به شکل ستون های کوچیک نمایش م دهد، تشکیل شده است.  
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 ( Stochasticدیکاتور استوکاستیک )ان

ییک از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار فارکس که مومنتوم حرکت را نشان م دهند، استوکاستیک است که  
این اندیکاتور از محدوده   م توانند زمان پایان یک روند را تشخیص دهند.   آنمعامله گران با استفاده از  

به معت    ۸۰برای نشان دادن مناطق اشباع خرید و فروش استفاده م کند. مناطق بالی    ۱۰۰تا    ۰اعداد  
 به معنای اشباع فروش است.  ۲۰اشباع خرید و مناطق زیر 
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 ( RSIاندیکاتور آر اس آی )

نت      ،به معنای شاخص قدرت نست  است  Relative Strength Indexکه مخفف عبارت    RSIاندیکاتور  
برای نشان دادن محدوده اشباع خرید و فروش استفاده م کند.    ۱۰۰تا    ۰همچون استوکاستیک از اعداد  

نشانگر مناطق اشباع فروش و نوید دهنده حرکت صعودی قیمت در آینده هستند.   ۳۰محدوده های زیر  
اشباع خرید و نوید دهنده حرکت نزویل قیمت در   نمایش دهنده مناطق   ۷۰همچنی   محدوده های بالی  

 آینده هستند. 
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 (Ichimokuاندیکاتور ایچیموکو )

ایچیموکو ییک از مهم ترین اندیکاتورها در بازار فارکس است که توسط عده زیادی از معامله گران استفاده  
حمایت و مقاومت جدید شناسات  م م شود. با استفاده از این اندیکاتور حرکات قیمت در آینده و مناطق  

م  و یک محدوده به نام ابر کومو تشکیل    چیکو اسیر  ، تنکن سن،  کیجون سن  شود. ایچیموکو از سه خط
شود. این خطوط حاصل میانگی   های مختلف قیمتر در دوره های زمات  متفاوت هستند که در پیش بیت  

 حرکت آینده قیمت به معامله گران کمک م کنند. 
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  مواج الیوتا

 

 

نظریه امواج الیوت ییک از مهم ترین ابزاری است که در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس توسط بسیاری از 
معامله گران استفاده م شود. این نظریه توسط »رالف نلسون الیوت« پایه گذاری شد. او عقیده داشت  

که باعث به وجود آمدن که نظم خایص بر اساس احساسات و روان شنایس اکتی رسمایه گذاران وجود دارد  
بر اساس مفهوم فراکتال ها    موج های مشخیص در نمودار قیمت م شود. او این چرخه های تکراری را که

الگوی پنج موج  و سه موج  که در شکل زیر  در ساختار طبیعت بود با موج های مشخیص نام گذاری کرد.  
 . مشاهده م کنید، اساس نظریه الیوت را تشکیل م دهند 
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 الگوهای هارمونیک 

 

 

 

الگوهای هارمونیک ییک دیگر از روش های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس هستند. ایده اصیل این الگوها بر 
ند.با استفاده از الگوهای هارمونیک  اساس شکل های هندیس ات  است که در نمودارهای قیمت شکل م گت 

روند بازار در آن جا تغیت  م کند.  با نسبت های فیبوناجر م توانیم نقایط را به دست بیاوریم که   در ترکیب
  .این الگوها در بازار فارکس، در دسته الگوهای بازگشتر طبقه بندی م شوند به همی   دلیل 
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 پرایس اکشن

 

 

پرایس اکشن به برریس حرکات قیمت در یک بازه زمات  مشخص گفته م شود. در برریس حرکات قیمت که 
مقاومت ها و حمایت ها و خطوط روند است، از الگوهای شمغ ژاپت  بیشتر متیک به شناخت درست  

   استفاده م شود چون این الگوها تصویر دقیقر از حرکات قیمت به نمایش م گذارند. 

بازه زمات  کوتاه مدت کار م کنند،   از تحلیل تکنیکال که عمدتا توسط معامله گرات  که در  در این سبک 
 ابزار ها و اندیکاتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال استفاده نیم شود. همه استفاده م شود از 

 

 

 

 



 

48 
 

 تحلیل فاندامنتال )بنیادی( چیست؟ 

 

 

تحلیل فاندامنتال به برریس و مطالعه اقتصاد یک کشور برای پیش بیت  نرخ ارز آن در آینده م پردازد. 
ان تورم و نرخ بهره  فاکتور های زیادی در این برریس وجود دارند که مهم ترین آن ها شامل نرخ بیکاری، مت  

باشد، ارز رایج آن کشور ارزش   م باشد. م توان به این نتیجه رسید که هر چه اقتصاد یک کشور بهتر 
ی خواهد داشت.    بیشتر
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 تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال 

 

 

همان طور که م دانید در تحلیل تکنیکال از نمودار های قیمت و آمار و ارقام ریایص  استفاده م شود در 
 نت   این گزارش های اقتصادی کشور ها برریس م     صورتر که در تحلیل فاندامنتال

شود. از نظر بحث زمات 
دو تحلیل با هم متفاوت اند. اکتی معامله گران کوتاه مدت از تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن نقاط 
ورود و خروج از معامله استفاده م کنند ویل کسات  که قصد رسمایه گذاری بلند مدت دارند، برای به دست 

 . ل بنیادی استفاده م کنند آوردن ارزش واقغ ارز یک کشور از تحلی
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  روان شنایس فارکس

 

 

ییک از مهارت هات  که در کنار سایر آموزش های مربوط به فارکس، لزم است بدانید موضوع روان شنایس 
ل احساسات خود مشغول معامله کردن  در این بازار   در این بازار است. بسیاری از معامله گران بدون کنتر

ل خود   بتوانید آن ها را به کنتر باید  م شوند. ترس و طمع دو احساس مخرب هستند که از همی   حال 
درآورید. ترس مانع از ورود و خروج به معامله در زمان مناسب و طمع باعث معامله کردن در حجم های 

ر های بسیاری را بر وی    م کند.  وارد بسیار زیاد م شود که در صورت اشتباه معامله گر ض 
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اتژی معامالت    اسپ 

 

 

اتژی معامالتر مشخص است که   سودده بودن آن ثابت شده لزمه موفقیت در بازار فارکس داشیر  یک استر
ان تحمل ریسک و مهم تر از  باشد  ان رسمایه، مت    باید به عوامیل چون مت  

. در ساخت این سیستم معامالتر

اف   داشته باشید. همه به خصوصیات اخالفر خود ارسر
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 مدیریت شمایه

 

 

مدیریت رسمایه به زبان ساده به این معت  است که شما در قبال پذیرش درصد کوچیک از ریسک قادر به 
ی باشید. شما هیچ وقت نیم توانید کل پول خود را ریسک کنید و با آن وارد   ایجاد بازدیه یا سود بیشتر

تازه کار معامله شوید چرا که همیشه   اگر شما یک معامله گر  ر کردن وجود دارد، مخصوصا  احتمال ض 
  باشید. معامله گران ماهر م دانند که اصل اول در مدیریت رسمایه حفظ آن و گام بعدی کسب سود است. 

 سخن پایات  

هید مطالب  در این مقاله سغ کردیم تا شما را با بازار فارکس و مفاهیم بنیادی آن آشنا کنیم. اگر م خوا

ید، به مقاله   مراجعه کنید    سایت آموزش بورسدر    فارکس چیستجامع تری در مورد بازار فارکس یاد بگت 

 تا با تمام جنبه های این بازار بزرگ و جذاب بهتر آشنا شوید. 

https://amoozesh-boors.com/fa/article/forex
https://amoozesh-boors.com/

