
 فارکس چیست؟ 
 

فارکس یک بازار مالی بین المللی است که در آن پول های مختلف با یکدیگر معامله می شوند. به طور  

مثال می توان در فارکس ین ژاپن را به دالر آمریکا تبدیل کرد. البته به جزارزها، طال و نفت هم در  

از نام آن مشخص  فارکس معامله می شود. فارکس به معنای تبادل ارزهای خارجی است. همان طور که 

است فارکس بازاری می باشد که در آن ارز خرید و فروش می شود و مهم ترین و اصلی ترین فعالت در  

این بازار تبدیل ارزها به یکدیگر است. این تبادل برای خدمات دولت ها و شرکت ها، خرید و فروش  

ستفاده قرار می گیرد. فارکس  کاال، هزینه سفر مسافران یا سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه ها مورد ا

یکی از بزرگترین بازاهای جهان است و هر روزتریلیون ها دالر سرمایه در آن جابه جا می شود. اما به  

این معنا نیست که ما با یک مکان متمرکز روبرو هستیم. بلکه بازار فارکس یک بازار الکترونیکی می  

 باشد.  

جار، شرکت های صادرات و واردات، شرکت های چند  در فارکس بانک ها، موسسات مالی بزرگ، ت 

ملیتی، سفته بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای مختلفی مانند دالر آمریکا، پوند، تن، یورو و.. را مورد  

 معامله قرار می دهند. این معامله با خرید یک ارز و فروش هم زمان، ارز دیگری اتفاق می افتد. 

ی ندارد و همه ی معامله گران از طریق شبکه الکترونیکی در حال  بازار تبادل ارز جهانی مکان مشخص

معامله ارزهای مختلف هستند. با وجودی که فارکس یعنی بازاری بدون مکان فیزیکی است اما مراکز  

اصلی این تجارت در نیویورک، لندن و توکیو واقع شده اند. در حال حاضر بزرگترین کارکارگزارهای  

هستند و معامالت فارکس در این کشور به طور دقیق قانون گذاری شده است. البته  بورس دنیا در آمریکا 

قوانین بسیار محکمی برای تایید شدن از طرف قانون گذاران باعث شده تنها کمی از شرکت های ارائه  

 دهنده خدمات به مشتریان در آمریکای شمالی باقی بماند.

ل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای آنالیز حرکات قیمتی جفت  در فارکس مانند تمام بازارهای مالی از تحلی

ارزها استفاده می شود. جفت ارزی در فارکس از اصالحات رایج است و به هر دو ارزی که با یکدیگر  

 معامله می شوند، جفت ارزی می گویند. 

 ویژگی های فارکس 

 

 پذیر است. ساعت شبانه روز امکان  24روز هفته امکان معامله در تمام طول  5در  •

 امکان معامله در هر دو جهت بازار وجود دارد.  •

 از ضریب اهرمی به منظور افزایش قدرت معامالت استفاده می شود.  •

 امکان تایید حد سود و ضرر برای انجام معامالت سفارشی در غیاب شما است.  •

 برای انجام معامالت هزینه آن بسیار ناچیز می باشد.  •



ین منظور که در هر لحظه اگر تصمیم بگیرید می توانید اقدام به خرید یا  نقد شوندگی بسیار باال به ا •

 فروش کنید. 

 حداکثر شفافیت ارائه نرخ ها به خصوص در ارائه نرخ اصلی امکانپذیر است.  •

 فرصت های بی شمار معامالتی وجود دارد.  •

ع، تعداد و حجم  انعطاف پذیری بسیار باالیی دارد.) از نظر بکاری گیری استراتژی معامالتی متنو •

 معامالت، زمان حضور در بازار و...( 

 نیاز به پرداخت مالیات، عوارض و یا حتی بهره بابت ضریب اهرمی نمی باشد.  •

 کمیسیون معامالتی آن صفر یا بسیار کم است.  •

 از هر نقطه دنیا امکان معامله وجود دارد.  •

 استفاده رایگان از حساب تمرینی یا آزمایشی امکان پذیر است.  •

بازار فارکس مکان خاصی ندارد. بنابراین معامالت شما در کامپیوتر یا لب تاپی که در اختیار دارید   •

 خالصه می شود. 

به دلیل وجود عاملی مانند اهرم تا چندین برابر سرمایه اولیه می توان نسبت به خرید یا فروش کاال و   •

 ارز اقدام کرد. 

بهای کاال یا ارز مورد نظر را  بپردازید، اگرچه شما  در فارکس به دلیل این که نمی توانید تمامی  •

 خرید و فروش می کنید اما مالک آن نیستید. 

در فارکس یک ارز هیچ وقت به تنهایی قیمت گذاری نمی شود. همیشه قیمت یک ارز نسبت به ارز   •

 دیگر سنجیده می شود. 

 نحوه فعالیت در بازار فارکس 

 

فارکس باید از چندین روش استفاده کنید. این روش ها نه تنها برای بازار  برای فعالیت کردن در بازار 

 فارکس بلکه برای هر بازار مالی دیگر باید عایت شود.

 شناخت دقیقی از بازار فارکس داشته باشید  •

برای فعالیت در بازار فارکس، باید خود شما بازار فارکس را به خوبی بشناسید. بازار فارکس مکانی     

عامله جفت ارزها است. که هر کدام از ارزها معرف یک کشور می باشد. و تا زمانی که بازار  برای م 

فارکس را به خوبی نشناخته اید و با سود و ضررهای آن آشنا نیستید، نمی توانید با فعالیت در فارکس  

ید و دانش و  سود خوبی به دست آورید. بنابراین تا حد ممکن در این زمینه به تحقیق و مطالعه بپرداز

 اطالعات خود را افزایش دهید. 

 به طور مستمر در حال آموزش باشید  •

همان طور که گفته شد بازار فارکس یکی از بازارهای مالی در جهان می باشد. در صورتی  شما در این  

بازار موفق می شوید که همیشه در حال آموزش باشید، به دنبال استراتژی های جدید بروید و استراتژی  



ای افراد موفق در این زمینه را بررسی کنید و اگر خودتان به استراتژی جدیدی رسیدید ابتدا از آن بک  ه

 تست بگیرید و در صورت کارآمد بودن آن در معامالت خود از آن استفاده نمایید. 

 در فارکس هدف خود را مشخص کنید  •

وسانات قیمت هر ارز کامال به  در بازار فارکس با معامالت ارز کشورهای مختلف سروکار دارید ون

اوضاع آن کشور مربوط بوده و هیچ گاه شانسی نمی باشد. برای فعالیت در بازار فارکس ابتدا هدف خود  

و میزان سود که قصد دارید از این بازار به دست آورید را مشخص نمایید. البته میزان سود شما باید بر  

ود بر اساس سرمایه شما مشخص می شود و در استراتژی  اساس آموزش هایی که دیده اید باشد. میزان س 

های مختلف متفاوت است. در معامله نیز باید میزان سود و میزان ضرری که قابلیت تحمل آن را دارید  

  4مشخص کرده و به هدف خود پایبند باشید. به طور مثال در اکثر بازارهای مالی حد ضرر نرمال  

دالر وارد معامله شده اید، در صورتی که ضرر   1000اگر شما با درصد در نظر گرفته می شود. یعنی 

دالر رسید از معامله خارج شوید. در نتیجه برای    400درصد یعنی به   4کرده اید هنگامی که ضرر به 

 فعالیت در بازار فارکس قبل از معامله برای خود هدف مشخص کنید و به آن پایبند باشید. 

 مجازی شروع کنید فعالیت در فارکس را از حساب  •

برای فعالیت در بازار فارکس ابتدا باید در یکی از بروکرهای فارکس ثبت نام نمایید. اکثر بروکرها این  

امکان را برای تریدرها فراهم می کنند که برای خود یک حساب مجازی باز کنند و با هر میزان و  

و استراتژی ها را که یاد گرفته اید و یا   اهرمی در این بازار معامله نمایند. بهتر است همه ی آموزش ها 

 برای خود پیاده سازی کرده اید ابتدا آن در یک حساب مجازی امتحان کنید. 

 معامله در فارکس را بدون درگیری احساسات انجام دهید  •

همان طور که گفته شد هنگامی که در فارکس معامله می کنید برای خود حد سود و ضرر را مشخص  

این تعهدات پایبند باشید. در بازار فارکس از درگیری احساسات خود در معامالت جلوگیری  نمایید و به 

از طرف دیگر در بازار   .کرده و زمانی که تحلیل شما صحیح بود، و در حال سود هستید طمع نکنید 

فارکس پیش می آید که دچار ضرر شوید، در این مواقع نیز در صورت فعال شدن حد ضرر خود هیچ  

به امید برگشت بازار و جبران ضرر نباشید. و با منطق از معامله خارج شوید. برای رسیدن به این  گاه 

 اهداف در دوره های آموزشی پارسیان بورس شرکت کنید. 

 آموزش فارکس را چگونه آغاز کنیم؟

 

ساعته می باشد که حجم معامالت روزانه آن حدود   24بازار فارکس یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی  

تریلیون دالر است. اغلب معامله گران موفق در این بازار با توجه به مهارتی که کسب کرده اند به    6.6

انگین درآمد آن ها از  می  2021درآمد بسیاری از بازار رسیده اند. که طبق تحقیقات انجام شده  درسال 

دالر در ماه است. اگر شما هم قصد   6826دالر در سال و به عبارتی  81900یزی حدود چاین بازار 



دارید در بازار فارکس شروع به کسب درآمد کنید،  با شرکت در دوره های پارسیان بورس فعالیت خود  

 را آغاز کنید. 

ازار فارکس را توسط تیمی حرفه ای که سابقه  با شرکت در دوره های پارسیان بورس صفر تا صد ب 

درخشان در بازار مالی دارند را تجربه کنید. معامله گران بازارهای مالی از جمله بازار فارکس همواره  

صحیح را تجربه کرده اند. تیم پارسیان بورس با  ت بزرگترین مشکل یعنی آموزش فارکس به صور

و با توجه به این که  ه آموزش بازار فارکس به زبان فارسی  بررسی سایت ها و مجموعه های ارائه دهند 

ی کاملی را که آموزش های مورد نیاز معامله گران ایرانی به صورت پیوسته و طبقه بندی  هیچ مجموعه 

شده از صفر تا صد جمع آوری و ارائه شده را نیافت، تصمیم گرفت تا آموزش بازارهای مالی را به  

 بانان جمع آوری و در صورت لزوم ایجاد کند. ی همه ی فارسی ز م براصورت پیوسته و گام به گا 

آموزش فارکس ارائه شده در پارسیان بورس شامل موارد متعددی مانند آموزش آنالین و حضوری  

 فارکس، آموزش تصویری فارکس، دسترسی به دوره های ویدئویی، آموزش مجازی و... می باشد.  

کنید که هیچ شخصی نمی تواند در بازارهای مالی جهانی و مخصوصا   به احتمال زیاد شما هم تایید می 

بازار فارکس به موفقیت دست یابد، مگر آنکه آموزش های الزم و کافی را دیده باشد. پارسیان بورس  

برای این که از آموزش ها چیزی را از دست ندهد آموزش بازهارهای مالی ا در قالب دسته بندی هایی  

 رده است. برای شما آماده ک

به جرعت می توان گفت دوره های پارسیان بورس که توسط تیم حرفه ای تهیه و تولید می شود یکی از  

کامل ترین دوره های آموزشی حضوری و مجازی می باشد. این دوره ها که حاصل ماه ها و سال ها  

ختلف شرکت  مصاحبه با افرادی که در دوره های موزشی م قیق و بررسی است سعی شده از طریق تح

کرده اند موانعی که در جهت رسیدن به کسب درآمد دالری در دیگر دوره ها وجود داشته برطرف شود  

و محصولی ارائه شود که شما به را صورت تضمینی به درآمد برساند. در این دوره تمام مهارت های  

ا دارید تا زمان رسیدن  مورد نیاز جهت کسب درآمد در بازار فارکس را خواهید آموخت و این اطمینان ر 

به درآمد ارتباط شما با پارسیان بورس قطع نخواهد شد. تمرکز اصلی در این دوره بر روی بازار  

 فارکس است و با استفاده از آن می توانید به موفقیت برسید. 

 معرفی اصالحات اصلی بازار فارکس

 

 بروکر یا کارگزاری  -1

خرید و فروش مشتریان می باشند. نقش این بروکرها به  بروکرها واسطه ای برای انجام سفارش های 

عنوان واسطه فراهم نمودن بستری برای انجام معامالت می باشد. برای ورود به بازار فارکس اولین گام  

انتخاب یک بروکر مناسب است. ابتدا بروکر مورد نظر خود را شناسایی و پس از ثبت نام و شارژ  

 د. حساب معامالت خود را آغاز کنی



 اهرم  -2

اهرم نوعی اعتبار برای معامله گران بازار فارکس به حساب می آید. از طریق اهرم می توانید با پولی  

کرها این امکان را فراهم می کنند که با چندین  وبیش از سرمایه خود معامله نمایید. و به عبارت دیگر بر

 برابر موجودی خود وارد معامله شوید. 

 اسپرد  -3

مهم ترین اصالحات فارکس اسپرد است. مفهوم اسپرد را می توان این گونه شرح داد که برای  یکی از 

یعنی قیمت خریدار و دیگری قیمت  . فارکس دو قیمت متفاوت وجود دارد  در بازار  هر جفت ارز

در بازار بورس ایران   که به مفهوم کارمزد  می نامند فروشنده. این اختالف قیمت در بازار را اسپرد 

 باهت دارد.ش

 پوزیشن  -4

به هر معامله خرید یا فروشی که در بازار فارکس باز می کنید اصطالحا یک پوزیشن می گویند. به  

 طور مثال هنگامی که نقره خریده اید گفته می شود یک پوزیشن بازدر نقره دارید. 

 باالنس  -5

از می باشد. در واقع هنگامی  باالنس یا تراز حساب، یعنی موجودی حساب شما بدون احتساب معامالت ب

 دالر است.  100دالری داشته و پوزیشن بازی ندارید باالنس حساب شما  100که یک حساب 

 اکوئیتی  -6 

  100اکوئیتی به موجودی حساب ، به عالوه سود و زیان معامالت باز می گویند. به عنوان مثال اگر 

  150دالر در سود باشد، اکوئیتی شما برابر با  50دالر در حساب خود داشته باشید و معامله باز  شما به  

 دالر خواهد بود.  100دالر  و باالنس شما 

 مارجین  -7

یکی از کاربردی ترین اصالحات فارکس مارجین می باشد و به معنای میزان پولی است که در یک  

بروکر اعتباری  پوزیشن یا معامله درگیر می شود. هنگامی که شما حساب خود را شارژ می کنید، 

را برای یک حساب   1:100متناسب با اهرم انتخابی یه حساب شما می دهد. برای مثال اگر شما اهرم 

 هزار دالر در بازار معامله کنید.  200دالری انتخاب نمایید، در این حالت می توانید   2000

 


