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!از این بازار بیشتر بدانیم

همهبرایراارز تبدیلنرخبازار این.استارز گری معاملهو تبادلبرایفرابورس،همانیانامتمرکزبازاریکجهانیسطحدر ارزیتبادالتبازار یافارکسبازار •

.استجهاندر بازار بزرگترینمعامالتحجملحاظاز فارکس.کندمیتعیینارزها

 ها،ولتدیاهاشرکتخدماتیاکاال خریدوفروشمنظور بههاتبادلایناز حجمیکه"استدیگر ارز بهارز یکتبدیل"،"ستدداد"برایتعریفترینساده•

 هدفباارزیهایتبادلحجمبیشترینالبته.باشدمیارز استفادهموردکشور در هابنگاهیااشخاصگذاری سرمایهیاجهانگردانخریدو سفر هایهزینه

.شودمیمحسوبمعامالتدر AskوBidمقداردو تفاوتکهچیزی .گیردمیانجامفروشو خریدقیمتتفاضلاز سودکسب

بازار فارکس



پول برابر در پول _

بهاگرانفلزات_

_CFD(قیمتاختالققرارداد)

کاال_

گازو نفت_

_Crypto

سهام_

قرضهاوراق_

در این بازار چه چیزهایی معامله می شود؟

مورد معامله در فارکس



در یاصلارز نسبتصورتبهیکدیگر برابر در آنهاارزشدادننشاننحوهمیشوندمعاملهجفتیاPairصورتبهفارکسبازار در ارزها

.میباشدپشتیبانارز یادومیارز برابر 

EURUSD=1.21

USDJPY=104.685

EURGBP=0.88

جفت ارز ها در بازر فارکس

Pairچیست ؟



.باز هست و امکان معامله در آن وجود دارد( روز در هفته۵) ساعته هست که از دوشنبه تا جمعه ۲۴بازار فارکس یک بازار 

و زمهان سسهته دیکنهساعت شروع بازار با باز شدن بازار سیدنی بهه وقهت محلهی در روز دوشهنبه و در ادامهه بهازار توکیهو، لنهدن و در نهایهت نیویهورد ادامهه پیهدا م

ساعته تکمیل شده و تا پایان روز جمعه ادامه پیدا میکند۲۴شدن بازار نیویورد و باز شدن بازار سیدنی برابر هست و به این ترتیب چرخه 

Forex Market Time Cycle

چرخه زمانی بازار فارکس

Greenwich Meant Time (GMT)

From 22 September 2022 onwards, Iran will abolish DST and 

observe standard time year-round.



بازیگران بازار فارکس شامل:

بانک های بزرگ

 موسسات مالی سسیار بزرگ

 بانک ها متوسط و کوچک

 بروکرها و هج فاندها

معامله گران خرد

فعاالن این بازار چه افرادی هستند ؟

بازیگران بازار فارکس



استجهاندر مالیبازار بزرگترینفارکسبازار •

NYSEنیویوردبورسبازار از بزرگتر مرتبه۲۲7•

مقایسه حجم بازار های مالی

حجم بازار فارکس



:مثل.کنندمیاستفادهمختلفیهایترمینالاز هابروکر فارکس،بازار در معاملهانجامبرای

Meta)متاتریدر• Trader 4.5)

•cTrader

•TC2000

•Market Scope(FXCM)

معامالت در کجا انجام می شود؟

پلتفرم های ترید در فارکس



 به انواع زیر  تقسیم بندی می شوند
ً
:بروکرها معمواال چندین نوع حساب به مشتریان خود ارائه میدهند که عموما

•Standard 
•Cent / Nano 
•Fixed 
•ECN 

....این حساب ها هرکدام مزایا ومعایبی دارند از جمله تعداد نمادهای قابل معامله، محدودیت حداقلی برای سرمایه گذاری، اسپردهای متفاوت• 

اعتبار الزم جهت معامله در کجا نگهداری می شود ؟

بروکر های معامالتی



(Spread (دقیقا کاری که صرافی ها می کنند)تفاوت قیمت بازار و بروکر 1

(Swap درحقیقت خواب پول است که ما با انتخاب بروکر اسالمی این مبلغ را نمی پردازیم۲

(Leverage !(صرافی های مورد نظر ما این هزینه را ندارند)سعض ی از صرافی ها بابت اهرم 3

(Commission (دالرLot6مثال هر )مبلغی که براساس حجم خرید صرافی از ما دریافت می کند ۴

انواع روش های درآمدی

منبع درآمد بروکر ها



کپی تردینگ چیست ؟

فرایند آن چگونه است ؟

سهاز و کهار بهازار را  تر تها زمهانی کههادهشما به عنوان یک تازه کار که زمان کافی برای آموزش دیدن به صورت حرفه ای نداریهد، می توانیهد پیهرو افهراد حرفهه ای باشهید و بهه عبهارت سه

خهاب خب این معنا که شما یک کارگزار را که از کپی تریهدینگ پشهتیبانی می کنهد، انت. می گویند (Copy Trading)به این پیروی کپی تریدینگ . یاد نگرفتید، جا پای آن ها بگذارید

.نیددر بین چندین فرد با تجربه به سراغ بهترین گزینه بروید و تمامی قدم هایی را که در بازار مالی ارز دیجیتال برمی دارد را تقلید می ک. می کنید



(MQL VPSدالر 1۵+ دالر 30حق عضویت از 15

(Alpari ۲Pammدرصد از سود

(Fiboda اسپرد3

معروف ترین پلتفرم ها

پلتفرم های کپی تردینگ



اثر سود مرکب

سود مرکب


