
 نحوه کسب سود از معامله در فارکس

 

قصد داریم به این سوال جواب  فارکس آموزش در این مقاله از سلسله مقاالت

 دهیم: 

 مفهوم معامله در فارکس چیست؟

 چگونه است؟ نحوه عملکرد معامالت فارکس

 .می پردازید ارز فروش و خرید شما در بازار فارکس به

 

انجام شدن معامله در بازار فارکس ساده است. سازوکار یک معامله بسیار شبیه 

بنابراین اگر  .(بورس دیده می شود است )مانند مالی بازارهای آنچه در سایر

 .را یاد بگیرید تجربه ای در ترید کردن داشته باشید، خیلی سریع باید آن
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که و اگر این گونه هم نباشد، بازهم می توانید آن را یاد بگیرید. البته در صورتی

ما را  فارکس آموزش مجازی مدرسه مقاالت آموزشی سایت ما را مطلعه کرده، و

 !به پایان برسانید

 

 تغییر هدف از انجام معامله در فارکس، مبادله یک ارز با ارز دیگر به امید

 .در آینده است قیمت

 

بهتر بگوییم ، به این امید که ارزش آن ارزی که خریداری کرده اید در مقایسه 

 .با ارزی که فروخته اید افزایش یابد

 .است دیگر ارز برابر در ارز یک ارزش نسبت ، ارز تبدیل نرخ

 

نشان می دهد که چند دالر آمریکا  USD / CHF ، نرخ تبدیلبه عنوان مثال

می تواند یک فرانک سوئیس خریداری کند، یا به چند فرانک سوئیس برای خرید 

 .یک دالر آمریکا نیاز است
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 خواند؟ را فارکس های قیمت باید چگونه

  

 GBP / USD صورت جفت ارز قیمت گذاری می شوند، مانندارزها همیشه به 

 .USD / JPY یا

دلیل نقل آنها به صورت جفت این است که در هر معامله فارکس، شما دارید 

 .فروشید می و یک ارز دیگر را خرید می همزمان یک ارز را

 

 از کجا می توان فهمید کدام ارز خریداری و کدام ارز فروخته می شود؟

یست! این جاست که مفاهیم ارز پایه و ارز قیمت گذاری شده بکار ما سوال خوب

 .می آیند

  

 شده گذاری قیمت ارز و پایه ارز

  

هر زمان که در معامالت فارکس معامله باز دارید، یعنی دارید یک ارز را با ارز 

 .دیگر مبادله می کنید

 

 .ارزها در رابطه با ارزهای دیگر قیمت گذاری می شوند
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 :در برابر دالر آمریکا ارائه شده است انگلیس پوند نجا مثالی از نرخ تبدیلدر ای

 

شناخته می  پایه ارز ( به نام"/"اولین ارز قید شده در سمت چپ خط مورب )

 (.شود )در این مثال پوند انگلیس

 

مرجع ما برای تعیین نرخ تبدیل جفت ارز، ارز پایه است. که همیشه ارزش یک 

 .دارد

، ارز مقابل یا ارز قیمت گذاری شده )در شده )دومی( در سمت راستارز ذکر 

 .این مثال دالر آمریکا( نامیده می شود

، ک واحد از ارز پایه، نرخ تبدیل به شما می گوید که برای خرید یخرید هنگام

 .به چند واحد ارز قیمت گذاری شده نیاز است

 .دالر آمریکا بپردازید 1.21228پوند انگلیس باید  1، برای خرید در مثال باال
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ر ازای فروش یک واحد از ارز ، نرخ تبدیل به شما می گوید که دفروش هنگام

 .، چند واحد از ارز قیمت گذاری شده دریافت می کنیدپایه

 

دالر آمریکا دریافت  1.21228پوند انگلیس  1، شما با فروش در مثال باال

 .خواهید کرد

ه برای دریافت یک واحد ارز پایه به چه میزان ارز پایه نشان دهنده این است ک

 .ارز قیمت گذاری شده نیاز است

، این بدان معناست که شما ارز پایه را خریداری می کنید EUR / USD اگر

 .خریداری می کنید و همزمان ارز قیمت گذاری شده را می فروشید

 ."، دالر آمریکا می فروشیدیورو می خرید"، به زبان بسیار ساده

 گر فکر می کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز قیمت گذاری شده افزایش ا

 .کرد خواهید خریداری را ارز جفت این خواهد یافت

  اگر فکر می کنید ارزش ارز پایه نسبت به ارز قیمت گذاری شده کاهش

 .فروشید می را ارز جفت خواهد یافت

 

، کارگزاران وجود دارندادی برای معامله کردن از آنجاکه جفت ارز های بسیار زی

فارکس از کجا می دانند کدام ارز را باید به عنوان ارز پایه و کدام را بعنوان ارز 

 قید کنند؟ ،قیمت گذاری شده
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می شوند  گذاری قیمت خوشبختانه، روشی که جفت ارز ها در بازار فارکس

 .استاندارد شده است

 

یک جفت ارز قیمت گذاری ن احتماال متوجه شده اید که ارزهایی که به عنوا

 .( از هم جدا می شوند"/"، معموالً با یک خط مورب )می شوند

فقط بدانید که این یک موضوع سلیقه ای است و ممکن است خط مورب با یک 

 .نقطه یا یک خط تیره جایگزین شود یا اصالً کال حذف بشود

 را  "EUR / USD" به عنوان مثال، برخی از معامله گران ممکن است

"EUR-USD" یا فقط "EURUSD" قید کنند. معنی همه آنها یکی است. 

 

  

 چه؟ یعنی "شورت" و "النگ"

 

 .بفروشید یا بخرید ابتدا باید تعیین کنید که می خواهید
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و فروش ارز  اگر می خواهید خرید بزنید )که در واقع به معنای خرید ارز پایه

ارز پایه افزایش یافته تا سپس ، به نوعی مایلید ارزش قیمت گذاری شده است(

 .آن را با قیمت باالتر مجدد بفروشید

 

نامیده می  "موقعیت النگ گرفتن"یا  "النگ"، چنین چیزی زبان فارکسی به

 .شود

 .خرید = النگ: فقط به یاد داشته باشید که

 

و خرید ارز  اگر می خواهید فروش بگیرید )که در واقع به معنای فروش ارز پایه

، به نوعی مایلید ارزش ارز پایه کاهش یافته تا سپس قیمت گذاری شده است(

 .آن را با قیمت کمتری خریداری کنید

 

 .نامیده می شود "موقعیت شورت گرفتن"یا  "شورت"این کار 

 

 .فروش = شورت: فقط به یاد داشته باشید که

  

 مربع یا فلت
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 .گفته می شود "مربع"یا  "فلت"، به چنین حالتی اگر موقعیت باز ندارید

 .گفته می شود "مربع زدن"به بستن موقعیت نیز 

 .پی نوشت: این اصطالح کم استفاده می شود

  

 BID و ASK اسپرد و 

 

 ASK و BID :همه قیمت های فارکس با دو قیمت ارائه می شوند

 .است ASK کمتر از قیمت BID ، قیمتبه طور کلی

 

  

 BID چیست؟ 

 

BID  قیمتی است که کارگزار شما در آن قیمت تمایل به خرید ارز پایه را ،

 .دارد
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بهترین قیمت موجود است که شما )تریدر( می  BID این بدان معناست که

 .توانید در آن قیمت به بازار بفروشید

 

 شما از BID قیمت به را آن بروکر ،بفروشید را چیزی خواهید می اگر

 .کند می خریداری

  

ASK چیست؟ 

 

ASK قیمتی است که کارگزار در آن قیمت به شما ارز پایه را می فروشد. 

بهترین قیمت موجود است که می توانید  ASK این بدان معناست که قیمت

 .کنید خرید بازار از قیمت  در آن

 .قیمت پیشنهادی )افر( است ASK  کلمه دیگر برای

 

 می شما به ASK قیمت با را آن بروکر ،بخرید چیزی خواهید می اگر

 .فروشد

  

 چیست؟" اسپرد"

 

 .را اسپرد نامند ASK و قیمت BID  تفاوت بین قیمت

https://irtrader.net/



 

 ASK و قیمت BID 1.34568 در مثال باال، قیمت EUR / USD  در نرخ

است. ببینید که کارگزار چگونه این امکان را برای شما فراهم می   1.34588

 .به معامله بپردازیدآورد تا با پول خود براحتی 

 

  کلیک می کنید و یورو را با قیمت  "سل"اگر می خواهید یورو بفروشید، روی

 .می فروشید 1.34568

  کلیک می کنید و یورو را با قیمت  "بای"اگر می خواهید یورو بخرید، روی

 .خریداری می کنید 1.34588

 

یا  کارگزار کمیسیون اسپرد ت.ف بین قیمت خرید و فروش اسپرد اساختال

 .همان بروکر فارکس برای انجام معامالت است

 

 :در تصویر زیر خالصه ای از درس آموزشی امروز ارائه شده است
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 :حاال به مثال زیر و نحوه کسب سود از یک معامله فارکس دقت کنید

 

خریدید. با توجه به  1.1800یورو را در نرخ تبدیل  10,000در مثال فوق شما 

 .دالر پرداخت کردید 11,800در مقابل نرخ تبدیل 

 

یورو را فروختید و  10,000رسید. شما  1.2500یک هفته بعد نرخ تبدیل به 

 .دالر دریافت کردید 12,500با توجه به نرخ تبدیل 

 

  د.دالر سود کردی 700ین معامله شما نطور که می بینید در ااهم
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 .ت ارزها خواهیم زدهای بیشتری از خرید و فروش جفدر درس بعدی مثال

 

https://b2n.ir/p22211 
 

https://bit.ly/2PRu9FJ 
 

https://tinyurl.com/kcepaz74 
 

 فارکس از سود کسب
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