
 فارکس چیست؟

  

سعی داریم در این مقاله مفهوم فارکس را برای شما  فارکس آموزش از سلسله مباحث

توضیح دهیم. خیلی ساده بگوییم: فارکس یک بازار جهانی است که به فرد اجازه می 

 .احد پولی را در برابر هم معامله کنددهد دو ارز یا و

اگر فکر می کنید یک ارز در مقابل ارز دیگر قویتر خواهد شد و آن ارز را خریداری 

 .کردید و در پایان نظر شما صحیح از آب در بیاید ، می توانید سود کنید

 اگر تا به حال سفری به کشور دیگری داشته اید ، متوجه شده اید که معموالً باید یک

غرفه صرافی در فرودگاه پیدا کرده و پولی که در کیف خود دارید را به ارز کشوری که 

 .وارد آن شده اید تبدیل کنید
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شوید که برای ارز های مختلف، نرخ های وارد صرافی می شوید و متوجه تابلویی می 

 .مختلفی را نشان می دهد

آنچه بر روی تایلو می بینید نرخ تبدیل است. نرخ تبدیل، نسبت قیمت دو واحد پولی 

 .دو کشور مختلف است

وای! ارزش “را بر روی تابلو پیدا می کنید و با خود فکر می کنید ، ” ین ژاپن“ حال شما

 ” !!! ت ؟! و من ده دالر دارم! پس من پولدار می شومین اس 100یک دالری من 

 !وقتی چنین کاری را می کنید ، اساساً در بازار فارکس شرکت کرده اید

 .شما یک ارز را با ارز دیگر مبادله کرده اید

یا به اصطالح معامالتی فارکس ، اگر فرض بر این بگیریم که شما یک آمریکایی هستید 

 .ار دالر را فروخته و ین خریده ایدکه به ژاپن رفته ، انگ

قبل از اینکه به وطن برگردید ، جلوی غرفه صرافی توقف می کنید تا ین خود را که به 

طور معجزه آسایی در جیب شما باقی مانده است )توکیو شهر گرانی است!( را به دالر 

 .تبدیل کنید و متوجه می شوید که نرخ ارز تغییر یافته است

 

این تغییرات در نرخ ارز است که به شما اجازه می دهد در بازار فارکس کسب درآمد 

 .کنید
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 چیست؟ فارکس

شناخته می شود و بزرگترین  ”FX“ یا” فارکس“بازار مبادله ارز ، که معموالً به عنوان 

 .بازار مالی در جهان است

یک بازار جهانی و بدون مرکزیت است یعنی هیچ مرکز فیزیکی در دنیا ندارد  FX بازار

و در آن واحدهای پولی جهان دست به دست مبادله می شوند. نرخ تبدیل ارز هر ثانیه 

 .استتغییر می کند بنابراین یک بازار دائماً گداخته و جاری 

از جمله تجارت بین المللی و ” اقتصاد واقعی“فقط درصد ناچیزی از تبادالت ارزی در 

 .صنعت گردشگری )مثال فوق در فرودگاه( اتفاق می افتد

در عوض ، بیشتر تبادالت ارزی که در بازار جهانی ارز اتفاق می افتد به مقاصد سفته 

 .بازی و نوسانگیری خرید )و فروش( می شود

گران ارز )که به عنوان نوسانگیر ارز نیز شناخته می شوند( اقدام به خرید ارز می معامله 

 .کنند به این امید که در آینده بتوانند آنها را با قیمت باالتری بفروشند

 میلیارد دالری روزانه بورس اوراق بهادار نیویورک 22.4در مقایسه با حجم کم 

(NYSE)  رز در روز حجم معامله غول پیکری به نظر تریلیون دالری بازار ا 6.6، حجم

 .می رسد

 !دقت کنید، تریلیون

به نظر میاد که اصال سراغ مقایسه بازار فارکس با بورس تهران نرویم خیلی بهتر 

 .(!است)حجم معامالت روزانه در بورس تهران حدودا نیم میلیارد دالر است
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 …بهتر درک کنیم بیایید با استفاده از تصویر هیوال ها ابعاد موضوع را

 نیویورک بورس و فارکس بازار حجم مقایسه

است و روزانه حجم  NYSE بزرگترین بازار سهام جهان ، بورس اوراق بهادار نیویورک

میلیارد دالر دارد. اگر ما از یک هیوال برای نشان دادن بورس  22.4معامله ای در حدود 

 … نیویورک استفاده کنیم ، تصویر اینگونه خواهد بود

 

ترسناک است. به نظر می رسد که بزرگ و تعیین کننده است. حتی شاید برای برخی 

 .باشد جذاب

, تلوزیون از یا و رادیو از …شما هر روز خبرهای مربوط به بورس را در اخبار می شنوید

 سرکوچه بدنسازی باشگاه در شاید حتی! اجتماعی های شبکه سایر و اینستاگرام, تلگرام

 افزایش با تهران بورس شاخص امروز“: بشنوید بورس از هم احمدآقا سوپرمارکت و

 ”نفال و فالن..شد مواجه
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صحبت می کنند ، منظور آنها معموالً بورس است. بنابراین بورس ” بازار“وقتی مردم از 

به نظر بزرگ می رسد ، صدای بلندی دارد و دوست هم دارد سر و صدای زیادی بپا 

 .کند

اما اگر حتی بورس نیویورک را که چندین برابر بزرگ تر از بورس تهران است را واقعاً با 

 …ایسه کنید ، تصویر اینگونه خواهد بودبازار فارکس مق

 

اوه ، بورس نیویورک در مقایسه با بازار فارکس بسیار ریز است! و واقعا هیچ شانسی 

 !ندارد

نمودار میانگین حجم معامالت روزانه بازار فارکس ، بورس اوراق بهادار نیویورک ، بورس 

 :ا نگاه کنیدتوکیو و بورس لندن ر
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برابر بزرگتر است! بسیار عظیم است! اما صبر کنید ، یک  200بازار فارکس بیش از 

 !نکته این وسط وجود دارد

 فارکس بازار حقیقی حجم

  

تریلیون دالری، کل بازار ارز جهانی را شامل می شود ، اما بازار  6.6این رقم عظیم 

که بخشی از بازار ارز است و بیشتر معامله گران ارز شامل این بازار هستند ” لحظه ای“

 .تریلیون دالر در روز است 2کمتر از 

ا حساب کنید و نیز ، اگر فقط می خواهید حجم معامالت روزانه معامله گران خرد ر

 .)این ما هستیم( ، حتی کمتر از این میزان است

تعیین میزان دقیق بخش معامالت خرد بازار فارکس بسیار دشوار است ، اما تخمین زده 

 یعنی باشد فارکس روزانه معامالت کل حجم از ٪5-3می شود که چیزی در حدود 

 .(کمتر حتی شاید) دالر میلیارد 300-200 حدود
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همچنان می بینید که بازار فارکس قطعاً عظیم است ، اما نه انقدر عظیم که بنابراین ، 

 .دیگران تمایل زیادی دارند تا القا کنند

را باور نکنید. این رقم عظیم به نظر ” تریلیون دالر است! 6.6فارکس “جمله انرژی زای 

فقط مقدار چشمگیر می آید ، اما کمی گمراه کننده است. ما دوست نداریم غلو کنیم ما 

 .واقعی آن را می گوییم

 

گذشته از اندازه آن ، این بازار بندرت نیز بسته می شود! بعبارتی تقریباً بصورت شبانه 

 .روزی باز است

روز هفته باز است و فقط آخر هفته ها تعطیل  5ساعت شبانه روز و  24بازار فارکس 

 .است

بنابراین برخالف بازارهای سهام یا اوراق قرضه ، بازار فارکس در پایان هر روز کاری 

 .بسته نمی شود

 .در واقع ، معامالت فقط به مراکز مالی مختلف در سراسر جهان انتقال می یابند
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معامالتی در بازار فارکس با بیدار شدن معامله گران در اوکلند / ولینگتون استرالیا روز 

شروع می شود ، سپس به سیدنی ، سنگاپور ، هنگ کنگ ، توکیو ، فرانکفورت ، لندن و 

 !سرانجام به نیویورک می رود و مجدد معامالت دوباره در ولینگتون آغاز شود

ر بازار فارکس دقیقاً چه چیزهایی معامله می در بخش بعدی ، خواهیم فهمید که د

 .شود
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