
 



 
 

 

 

 

اجازه بدهید فارکس را با یک مثال ساده برایتان تعریف کنم. یادتان هست زمانی که به یک کشور خارجی 

 .سفر می کنید یکی از کارهای مهمی که انجام می دهید تبدیل پول خود به ارز کشور مقصد است 

حال برگشت به   یعنی اگر می خواهید به اروپا سفر کنید، پول خود را تبدیل به یورو و زمانی هم که در

کشور خود هستید باقیمانده آن را که به صورت یورو در اختیار دارید به ریال تبدیل می کنید تا بتوانید از 

 .آن در کشور خود استفاده کنید 

بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا دقیقا به همین شکل است. شما در حالت فیزیکی باید به 

ز خود به ارز دیگری مراجعه کنید اما در فارکس نیاز به حضور فیزیکی در مکانی صرافی جهت تبدیل ار 



 
 

 

خاص ندارید. بلکه از طریق یک خط اینترنت و یک لپ تاپ می توانید از هر جای دنیا این کار را انجام 

 .دهید

 
به تصویر باال دقت کنید. میانگین حجم معامالتی که در بازار فارکس به صورت روزانه انجام می شود در 

دینگی مقایسه با بازار سهام نیویورک، لندن و توکیو بسیار بیشتر است و این نشان دهنده حجم باالی نق

 .در بازار فارکس است 

یکی از ویژگی های بازار فارکس که شاید برایتان جالب باشد، دوطرفه بودن آن است. یعنی شما می 

 .توانید هم از خرید کردن و هم از فروش کردن سود ببرید 



 
 

 

ر روز آینده قرار است دال  30ابتدا خرید کردن را برایتان توضیح میدهم. فرض کنید شما می دانید طی 

دالر خریداری کنید تا زمانی که گران تر شد بتوانید با   1000گران شود. بنابراین تصمیم می گیرید که مثال  

 .دالر را بفروشید و در این بین از تفاوت قیمت خرید و فروش سود ببرید   1000قیمت باالتری این  

روز آینده قرار است دالر ارزان   30حاال برعکس این معامله را در نظر بگیرید. فرض کنید که می دانید طی 

 30دالر بفروشید و    1000تر از قیمت فعلی اش شود. به نظر شما چقدر خوب بود اگر می توانستید االن 

 روز دیگر که ارزان تر شد، بخرید؟

در بازار فارکس این امکان وجود دارد چیزی که ندارید را بفروشید و وقتی که ارزان تر شد آن را بخرید و از 

 .تالف قیمت فروش و خرید سود کنید. این یکی از مزیت های جذاب بازار فارکس است اخ 

است. اهرم پول شما را به اندازه ای  Leverage مزیت دیگر بازار فارکس دسترسی به اهرم معامالتی یا

کند. مثال   برابر می  200دالر شما را   1هر   1:200بزرگ می کند که بتوانید در بازار معامله کنید. مثال اهرم 

دالر تبدیل می شود. این به معنی   200.000دالر دارید با استفاده از این اهرم پول شما به    1000اگر 

دالر شارژ کند. بلکه به این معنی است که   200.000نیست که بروکر حساب معامالتی شما را به اندازه  

 .دالر را خواهید داشت   200.000اجازه معامله به اندازه 

شما می خواهید کاالیی را که می دانید در آینده قرار است قیمتش افزایش پیدا کند بخرید.  فرض کنید 

 1000عدد از آن را بخرید بهتر است یا   100حاال اگر توان مالی شما به اندازه ای باشد که فقط بتوانید 

نید. اهرم هم عدد؟ مسلما هر چه قدر که بیشتر بخرید در زمان فروش سود بیشتری را نصیب خود می ک

دقیقا برای همین منظور است. باعث می شود که قدرت خرید یا فروش ) بازار فارکس دو طرفه است ( 



 
 

 

شما افزایش پیدا کند. همین موضوع باعث شده که به سرمایه های باال جهت انجام معامله در فارکس 

 .نیاز نباشد و شما می توانید با سرمایه های کم هم معامله کنید

  

از جنبه های منحصر به فرد در بازار بین المللی فارکس این است که وابسته به هیچ کشوری نیست و یکی  

معامالت بین بانکی کشورها در آنجا انجام می شود. یعنی همانطور که توضیح داده شد، شما زمانی که 

ی خود را به پول مثال با هدف گردشگری به کشوری می خواهید سفر کنید، ابتدا باید در صرافی پول محل 

محلی کشور مقصد تبدیل کنید. در زمان انجام این تبدیل یک نرخ ارز برابری بین پول محلی شما مثال 

ریال و پول محلی کشور مقصد مثال پوند وجود دارد. منظور از نرخ برابری ارز مبلغی است که شما باید 

بازار فارکس که محل تبادل ارزها می پوند بپردازید است. این نرخ برابری ارز از طریق    1بابت هر 

 .باشد،دریافت می شود 

ساعته و پنج روز در هفته باز است و   24به صورت    یکی دیگر از ویژگی های بازار فارکس این است که

ارزها در سراسر جهان در مراکز مالی لندن، نیویورک، توکیو، هنگ کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی خرید و 

 .فروش می شوند

 



 
 

 

ساعته بودن این بازار این است که مثال با پایان یافتن روز معامالتی در ایاالت متحده، بازار  24علت 

و هنگ کنگ از نو آغاز می شود. به همین ترتیب، بازار فارکس می تواند در هر ساعتی از فارکس در توکیو 

 .روز فعال باشند

 منظور از جفت ارز چیست ؟ لیست جفت ارز های اصلی + نحوه نام گذاری آنها

دیل زمانی که وارد صرافی می شوید و قصد دارید که پول خود را به ارز کشور مقصد تبدیل کنید، در حال تب

یک ارز به ارز دیگر هستید. پس در واقع دو ارز در معامله شرکت دارند. یکی خریداری و دیگر فروخته می 

 شود.

 
  

هستند. مثال در همین تصویر باال نموداری که در حال مشاهده در فارکس نیز بازارها به صورت جفت ارز   

معرفی می  AUD/USDآن هستید مربوط به بازار دالر استرالیا در مقابل دالر آمریکا می باشد که به صورت 

 شود.



 
 

 

 
را در  USD برای نام گذاری ارز ها از ترکیب حروف نام کشور و نام ارز همان کشور استفاده شده است. مثال 

 .نظر بگیرید 

 .نشان گر دالر آمریکا است D است و حرف آخر یعنی United States  نشان گر  US دو حرف اول یعنی 

نشان گر دالر کانادا می باشد. در تصویر باال  D است و  Canada نشانگر  CAرا در نظر بگیرید،  CAD ارز 

می توانید لیستی از مهمترین جفت ارزها را در ستون اول و در ستون دوم نام کشورهای آنها و در ستون 

 .سوم که نحوه خواندن آنها نوشته شده است را می توانید ببینید

 گام تا انجام اولین معامله در فارکس 3

 گام اول: انتخاب بروکر مطمئن و افتتاح حساب معامالتی 

واسط بین  Broker اولین اقدام شما برای انجام معامله در فارکس انتخاب بروکر مطمئن است. کارگزاری یا

شما و بازار فارکس است و معامالت شما از طریق بروکر در بازار انجام می شود. اما متاسفانه درصد زیادی 

تی خود سود قابل توجهی را کسب از بروکرها متقلب و کالهبردار هستند و بعد از اینکه در حساب معامال



 
 

 

می کنند به دالیل کامال بی ربط امکان دارد که پولی به شما پرداخت نکنند. اگر در ایران زندگی می کنید و 

 PCM قصد دارید که حساب معامالتی خود را در یک کارگزاری مطمئن افتتاح کنید، پیشنهاد ما کارگزاری 

حساب دارند، است که می توانید از طریق لینک زیر به صفحه که آقای احمدرضا جبل عاملی نیز در آن  

  :ثبت نام آن دسترسی داشته باشید

 !کلیک کنید  PCMجهت ثبت نام در کارگزاری

ویدئوی زیر را مشاهده و آشنایی با برخی از مزایای آن  PCM جهت افتتاح حساب معامالتی در کارگزاری

 .بفرمایید 

 

 

https://cabin.pcmfa.org/fa/ref/MTE5NDc4Ng==
https://cabin.pcmfa.org/fa/ref/MTE5NDc4Ng==
https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/4f0e5e8df40d654298550ce68383ebd925990899-720p.mp4


 
 

 

 گام دوم: دانلود، نصب و آماده سازی پلتفرم معامالتی

 

 
تی نرم افزاری است که از طریق آن می توانید داده های قیمتی و نمودارهای مربوط به هر پلتفرم معامال

بازار را مشاهده بفرمایید تا بتوانید با استفاده از امکاناتی که در اختیار شما قرار می دهد، در بازار معامله 

 .کنید

  



 
 

 

ی که شما وارد حساب بروکر کرده اید در بعد از اینکه حساب معامالتی خود را در بروکر شارژ می کنید، مبلغ 

پلتفرم معامالتی شما نمایش داده می شود و شما می توانید با استفاده از آن در بازار به معامالت خرید و 

 .فروش بپردازید 

می باشد که در ادامه می توانید با مشاهده ویدیوی زیر به   4معروف ترین پلتفرم معامالتی، متاتریدر 

  .تر از چند دقیقه آن را نصب و راه اندازی کنیدراحتی و در کم 

بعد از انجام این کار شما فقط یک گام بسیار مهم دیگر برای انجام اولین معامله در بازار فارکس پیش روی 

 .خود دارید 

 

 گام سوم: یادگیری معامله گری سنتیمنتال و دریافت پشتیبانی تخصصی و حرفه ای

https://hw2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/af6d702cc67ac0193c1a55d2c24974c225932145-720p.mp4


 
 

 

شدت نیازمند به علم معامله گری سنتیمنتال است. شما با استفاده از این علم خیلی معامله در فارکس به 

باال برود یا پایین. وقتی که  EUR/USD ساده متوجه می شوید که به طور مثال قرار است قیمت در بازار 

 .شما به این توانایی برسید درآمد و سود سرشاری را از معامالت خود بر اساس دالر کسب می کنید 

به شخصی که در بازار های مالی معامله و از معامالت خود درآمد کسب می کند معامله گر گفته می شود. 

شما برای اینکه در معامله گری به تبحر و مهارت الزم دست پیدا کنید، نیازمند داشتن یک مربی و پشتیبان 

ی ابهامات و سواالت شما را در حرفه ای و متخصص در این بازار هستید که مدام همراه شما باشد تا تمام 

 .سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد 

 :ویدیو زیر را مشاهده بفرمایید تا به صورت کامل نحوه انجام گام سوم را یاد بگیرید

 

https://aspb14.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/1dbda383616980e2c22a2714bf381a8e16215331-1080p.mp4


 
 

 

  :نتیجه گیری

فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا، دارای فرصت های بی نظیری جهت کسب درآمد دالری است که 

توانید با یادگیری اصول صحیح معامله گری سنتیمنتال به رویاها و اهداف خود برسید. اگر قصد می 

معامله در فارکس را دارید در این مقاله به صورت کامل تمامی اقداماتی که الزم است تا اولین معامله خود 

شدن با یک مربی و را انجام دهید آموزش داده شد. تنها کاری که شما الزم است انجام دهید همراه 

  .متخصص است

سال معامله در بازار فارکس و بورس ایران دارند  15آقای احمدرضا جبل عاملی که سابقه ای بیش از  

بهترین شرایط ممکن را برای شما فراهم کردند. ایشان تمامی تجربیات خود را که حاصل سالها آموزش و 

نتیمنتال آموزش داده اند که می توانید به صورت کامال کسب علم است را در دوره ای با نام معامله گری س

 .رایگان از آنها استفاده کنید. پس همین حاال شروع کنید 

  

 دانلود رایگان آموزش ویدیویی معامله گری سنتیمنتال

 

https://priceactionteam.com/product/sentimental-trading-training-video-course/

