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بازارهای مالی )فارکس( ؟

امـروزه اسـامی زیـادی را درمورد انـواع بازارهای مالی می شـنویم، ایـن بازارهای 
مـدرن، پتانسـیل زیادی برای کسـب درآمـد دارند. 

بازارهای سـنتی: در آمریکا، بازارهایی مانند اوراق قرضه و بازار بورس، بازارهای 
سـنتی هسـتند و حجم بسـیار زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص داده اند.

بازارهـای جدیـد:  بازارهایـی ماننـد بـازار فارکـس، بـازار CFD و بازارهـای آتی از 
بازارهـای سـنتی ایـده و الگـو گرفتند.

ایـن بازارهـای جدیـد در سرتاسـر دنیـا پدیـد آمدنـد کـه در جهان تحـت عنوان 
بـازار فارکس شـناخته می شـوند.

• مواردی که در این بازار مورد معامله قرار داد میگیرند از قبیل :  

جفت ارزهای جهانی، کریپتو کارنسـی ها، اسـتاک مارکت ها، cfdها و...  که تمامی 
ایـن مـوارد را در پلـت فـرم هایـی مختـص ایـن بـازار میتـوان خریـد و فـروش کرد.

شـرکت های  بانک هـا،  بـزرگ،  مالـی  مؤسسـات  بـازار  ایـن  کننـدگان  شـرکت 
و  واردات  و  صـادرات  شـرکت های  بیمـه ای،  شـرکت های  تجـار،  چندملیتـی، 

اشـخاص حقیقـی مـی باشـند.
بـرای ورود بـه ایـن بـازار  شـما باید ابتدا شـناخت کامـل  از بازار داشـته و پس 
آن در بروکـر معتبـر ثبـت نـام و پس از تایید توسـط بروکر، شـما میتوانید ترید 

را شـروع کنید.
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جفت ارزها و انواع آنها :
جفـت ارز بـه انگلیسـی )Currency Pair( دو ارز متفاوت اسـت که در مقابل هم 

معاملـه می شـوند و قیمـت یک ارز در برابر ارزی دیگر مشـخص می شـود.

ارز پایه و ارز متضاد
ارز پایـه، اولیـن ارز در یـک جفت ارز اسـت که همیشـه ارز غالب محسـوب می 

شـود. بـه همیـن ترتیب، دومیـن ارز در یک جفـت ارز، ارز متضاد اسـت.

نام اختصاری ارزها
نـام گـذاری اختصـاری کلیـه ارزهای دنیا توسـط سـازمان بین المللی اسـتاندارد 
)ISO( انجـام گرفتـه اسـت که برخی از مهمتریـن آنها در جدول زیر آمده اسـت:
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جفت ارزهای اصلی
جفـت ارزهـای اصلـی بـازار فارکـس )Major Pairs( جفـت ارزهایـی هسـتند کـه  
نزدیـک بـه ۸۵ درصد حجـم روزانه معامالت فارکس را به خـود اختصاص داده 
و یـک طـرف آن بـه دلیل نقـش دالر آمریکا به عنوان ارز پشـتوانه سـایر ارزهای 

دنیـا، همـواره دالر آمریـکا می باشـد که شـامل موارد زیر هسـتند:
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جفت ارزهای کراس
جفـت ارزهـای کـراس )Cross( جفـت ارزهایی هسـتند که هیچ کـدام از طرفین 

آن دالر آمریـکا نباشـد، کـه معـروف ترین آنها شـامل موارد زیر هسـتند:
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معامله در فارکس چگونه می باشد ؟
در گذشـته معامـالت ارز تنهـا از طریـق بانک های عامل که امـکان خریدوفروش 
ارز را داشـتند صـورت می گرفـت؛ امـا به تدریـج با پیشـرفت این بـازار و فناوری 
امـروزه تمامـی افـراد مـی توانند در ایـن بازار معامـالت خرید و فـروش را انجام 
دهنـد بنابرایـن قـدم اول بـرای انجـام معامـالت در بـازار ارز انتخاب یـک بروکر 
مناسـب اسـت و بـرای انجـام معامـالت ارزی افـراد بایسـتی بـا بروکـر موردنظر 
خـود قـرارداد ببندنـد و مبلغی کـه برای سـرمایه گذاری در این بـازار در نظر دارند 
را به عنـوان سـپرده به حسـاب بروکر واریز نمایند. این سـپرده درواقع پشـتوانه 
انجـام معامـالت اسـت و بـه نـام خـود مشـتری گشـایش می شـود. در مرحلـه 
بعـد بروکـر، نـام کاربـری و رمـز عبـوری را به حسـاب معامالتـی گشـایش شـده، 
اختصـاص می دهد تا به وسـیله آن مشـتری بتوانـد از طریق نرم افـزار معامالتی 

و بسـتر آمـاده شـده توسـط بروکر بـه انجـام معامالت خود بپـردازد.
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پوزیشن چیست  :
درواقـع بـه معامله خرید یـا فروش  هر فرد در معامالت و نحوه پوزیشـن گیری 

گفته می شـود .

     •انواع مختلف نحوه ورود به معامالت از قبیل :
Long Term: رویکـردی بلنـد مدت تر اسـت که شـما در آن بـرای هفته ها یا حتی 

ماه ها، پوزیشـن خود را نگـه می دارید.
بازه ی زمانی مناسب این استراتژی معامالتی، معموالً D وW است.

مزایا:
1-چـون تایـم هر معامله طوالنی می باشـد زمـان زیادی را صرف پوزیشـن  

گیری نمی کنید  
2-با نوسانات کوتاه بازار سرو کار ندارید و استرس کمتری داری  

3-نسبت ریسک به سود متفاوت می باشد مثال یک به پنج و یا بیشتر  

معایب:
1-باید درک قوی تری از فاندامنتال که موجب تحرک بازار خواهد شد داشته باشید  
2-از آنجـا کـه اسـتاپ الس شـما بزرگ تر اسـت ، حتما بایسـتی سـرمایه   
بیشـتری در اکانتتـان داشـته باشـید تـا تـوان تحمـل این نوع پوزیشـن   

گیری را داشته باشد  
3-بـه دلیـل کم بودن تعداد معامالت ممکن اسـت مقدار سـود سـاالنه   

کمتری داشته باشید  
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Mid Term: یـک اسـتراتژی میـان مـدت اسـت کـه می توانیـد در آن، معامـالت 
خـود را از چنـد روز تـا چنـد هفتـه نگـه دارید.

بازه ی زمانی مورد استفاده ی شما در این استراتژی، H4 و H1 است.

مزایا: 
از آنجـا کـه فرصـت معامالتـی زیادتری دارید ممکن اسـت درآمد سـاالنه   

خوبی داشته باشید .  

معایب : 
1-نمی توانید از روند حرکتی بزرگ سودگیری نمایید .  

2-ریسک های یک شبه شما را تهدید می کند .  

Short Term : یـک اسـتراتژی معامالتـی کوتـاه مدت اسـت کـه در آن معامالت 
خـود را بـرای دقایـق یا سـاعاتی نگـه می دارید. 

بازه های زمانی M30 , H1 و M15 ، بازه های مورد استفاده ی شما هستند.

مزایا : 
1-اگر معامله گر قوی باشید در ماه میتوانید به درآمد خوبی برسید .  

را 2-رسـیک لحظـه ای کمتـری داریـد زیـرا معمـوال پوزیشـن هـای خـود   
قبل از پایان روز میبندید .  
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معایب:
1-از آنجـا کـه الزم بـه رصد مداوم بازار میباشـید اسـترس زیـادی خواهید   

داشت .  
کـه  آنچـه  از  بیـش  بخـورد  شـما  پوزیشـن  بـه  اسـلیپیج  2-اگـر   

فکر میکردید میتوانید در ضرر یا سود بروید .  

اسکالپ :
یک اسـتراتژی بسـیار کوتاه مدت اسـت که در آن، معامالت خود را چند دقیقه 

یـا حتی چند ثانیه نگـه می دارید.
بازه های زمانی M5 یا M1 ، بازه های مورد استفاده ی شما هستند.

مزایا:
1-روزانه فرصت معامالتی زیادی دارید .  

2-می توانید از معامالت درامد بیشتری را کسب کنید .  

معایب:
1-هزینه معامالتی باالی خواهید داشت .  

2-اضطراب  باالی ناشی از ریسک .  
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نمودار های فارکس )شمعدانی – میله ای – خطی (

نمودار خطی:
نمـودار خطـی بسـیار سـاده اسـت و تنهـا یـک خـط از نقطـه قیمـت نهایـی 
معامـالت در انتهـای روز بـه همـان نقطـه در روز بعـد ترسـیم می شـود. وقتـی 
تمـام نقـاط قیمـت نهایـی معامـالت در انتهـای هـر روز را با خطی بـه هم وصل 
کنیـم ، می توانیـم نوسـانات کلـی قیمـت را در طـول یـک بـازه زمانی مشـخص 

کنیم. مشـاهده 

نمودار میله ای :
یکی دیگر از انواع نمودار های تحلیلی فارکس، نمودار های میله ای هسـتند. این 
نمودارها کمی پیچیده تر هسـتند. شـما می توانید قیمت های باز شـدن اولیه را 
در ابتـدا و قیمت هـای بسـته شـده را در انتهای هر روز مشـاهده کنیـد. عالوه بر 

ایـن نمودارهای میلـه ای قله ها و دره های قیمتی را نیز مشـخص می کنند.

پاییـن هـر میلـه عمودی نشـان دهنـده کمترین قیمت معاملـه شـده در آن بازه 
زمانـی اسـت و بـاالی هر میلـه نیز باالتریـن میزان قیمت معامله شـده را نشـان 
می دهـد. هـر یـک از ایـن میله هـا نیـز بـه صـور کلـی نشـان دهنـده ی محـدوده 

قیمتـی معامـالت در بـازه زمانی خاصی اسـت.

عالمـت افقـی سـمت چپ هـر میله نشـان دهنـده ی قیمت بـاز شـدن اولیه در 
ابتـدای هـر روز )یـا هـر واحد زمانی دیگر( اسـت و عالمت سـمت چپ نیز نشـان 
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دهنـده ی قیمـت بسـته شـده در انتهـای روز می باشـد. در زیر می توانیـد نمودار 
میلـه ای قیمـت یـورو بر حسـب دالر آمریکا را  مشـاهده کنید.

از ایـن پـس هرجـا کلمـه میلـه را دیدیـد بدانیـد کـه ایـن کلمـه بـه قطعـه ای از 
داده هـا بـر روی نمـودار اشـاره دارد. هر میله یـک دوره زمانی مثـل روز، هفته، یا 
حتـی یک سـاعت اسـت. با دیدن عبـارت »پیش رفتن میله« باید سـعی کنید با 
نگاهـی بـه توضیحات نمودار بفهمید کـه این میله به چه بازه زمانی اشـاره دارد.

 

 

SELL

BUY
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نمودار شمعی :
اطالعاتـی کـه در ایـن نمودار هـای شـمعی نشـان داده می شـود بـا اطالعـات 
نمودار هـای میلـه ای یکسـان اسـت امـا در قالبـی زیباتـر و گرافیکی تر مشـخص 
شـده اند. ایـن نمودار هـا نیـز میـزان باالتریـن تـا پایین تریـن قیمـت را با خطی 
افقـی نشـان می دهند.بـا ایـن وجود در نمودار های شـمعی قسـمت تنه شـمع 
بیـان گـر فاصله میان قیمت باز شـدن و قیمت بسـته شـدن در ابتـدا و انتهای 

بازه زمانی هسـتند.
بـا نـگاه به سـایر نمودار هـا، خواهید دید کـه اسـتفاده از رنگ های سـبز و قرمز 
چگونـه بـه شـما کمک می کنـد تا همـه چیز را سـریع تر ببینیـد، مثـال روند های 

صعودی و نزولی و نقاط بازگشـتی قابل مشـاهده هسـتند. 
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ساعات معامالت در فارکس 

معانی برخی کلمات پرکاربرد در فارکس

اکانت : حساب , به اصل حساب افتتاح شده نزد یک بروکر گفته میشود.

پیـپ : در فارکـس مخفـف Price Interest Point اسـت.واحد سـنجش ارزش 
جفـت ارز اسـت. فـرض کنیـد اگـر قیمت هر یـورو بـه دالر 1.21123 باشـد و به 

1.21143 تغییـر کنـد، مـی گوییـم دو پیپ تغییر داشـته اسـت. 

الت : هر الت معادل 1۰۰ هزار واحد ارز اول است.

لوریـج: اهـرم معامالتی در بـازار فارکس که توانایی معامله ی تریـدر را افزایش 
مـی دهـد و در بروکر ها مختلف می باشـد .
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سـواپ :  سـواپ swap در واقـع هزینـه ای هسـت کـه معاملـه گـر درصـورت 
انتقـال پوزیشـن بـه روز بعـد بایسـتی پرداخـت یـا دریافـت نمایـد.

سـواپ میتوانـد بـرای هر آیتـم معامالتی مقادیـری متفاوت و حتـی منفی یا 
مثبت باشـد.

تریـد: بـه هـر معاملـه ای کـه در بـازار فارکـس و یـا دیگـر بازارهـای مالـی انجام 
میشـود TRADE میگوینـد.

تریـدر : بـه کسـی کـه در بـازار فارکـس و یـا دیگـر بازارهـای مالی ماننـد بورس، 
بازارهـای آتـی ، CFD ، ETF ، Bonds و یـا Share هـا معاملـه میکند، معامله گر یا 

میگویند.  TRADER

کمیسـیون : بـه معنـای کارمـزد مـی باشـد و هزینه ای اسـت که بروکر بـرای هر 
معامله از شـما دریافـت میکند .

BUY : بـرای انجـام معاملـه خریـد در بـازار فارکـس، از گزینـه BUY و یـا خریـد 
اسـتفاده میکنیـم .

SELL  : بـرای انجـام معاملـه فـروش در بـازار فارکس از گزینـه SELL و یا فروش 
میکنیم. استفاده 

BID : در بازار برای معامله کردن هر آیتم معامالتی دو قیمت وجود دارد.
به قیمت فروش در بازار BID میگویند.  
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 ASK اگـر بخواهیـم در بـازار فارکس نمادی را خریـداری کنیم، باید قیمت : ASK
را بپردازیم.

قیمت BID پایین تر و قیمت ASK باالتر است.  

اسپرد : به اختالف فی مابین ASK و BID اسپرد میگویند.

Stop Loss : یکـی از مـواردی کـه حتمـا بایـد هـر معامله گری بـه آن توجه کند، 
مشـخص کردن حدضـرر در معامالت خود اسـت.

Volume : هنگامـی کـه میخواهیـم در بـازار فارکـس معامله کنیـم، میزان حجم 
مورد معاملـه ، volume نامیده میشـود.

Take Profit : حـد سـود نیز مانند حد ضرر اهمیت زیـادی در بازار فارکس دارد.
حد سـود قیمتی هسـت که ما میخواهیم پوزیشـن مان در آن قیمت با سـود 

شود. بسته 

 Balance به موجودی حسـاب شـما بدون در نظر گرفتن معامالت باز : Balance
میگویند.

Equity : به موجودی حسـاب شـما با احتسـاب کردیت، سـود و زیان معامالت 
بـاز و بونوس مجموعا Equity میگویند.
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Margin : پول مصرف شـده ی تریدر بابت پوزیشـن های باز در هر لحظه را مارجین 
مصرفی آن لحظه می نامند.

Free Margin : میـزان پـول آزاد جهـت معامـالت بعـدی را free margin مـی نامنـد.  

 margin بر equity سـطح مارجیـن و یـا مارجیـن لول، از تقسـیم : Margin Level
به دسـت می آید و در صفحه معامالت شـما نمایش داده می شـود. این میزان 

برای  stop out شـدن توسـط بروکر در آن حسـاب ِسـت خواهد شد.

Margin Call : مارجیـن کال بـه معنـی آن اسـت کـه ضـرر شـما بـه حـدی میرسـد 
کـه دیگـر نمیتوانیـد معاملـه جدید بـاز کنیـد و فقط میتوانیـد معامالت بـاز خود 
را ببندیـد و یـا در صـورت اجـازه ی بروکـر ، هـج نماییـد تـا مارجیـن آزاد شـود.

Stop Out : اسـتاپ اوت بـه زمانـی گفتـه میشـود کـه  )free margin( به درصد 
مشـخص شـده توسـط بروکر برسـد، آنگاه اولین پوزیشـن در ضرر که بیشترین 
مقـدار را دارد ، بسـته میشـود و معامـالت در ضرر رفته به صـورت اتوماتیک تا 
باال آمدن )free margin( به درصد مشـخص شـده بسـته میشوند  و تنها اندکی 

از پول در حسـاب باقـی می ماند.

Contract Size : انـدازه حجـم قـراردادی یـک معاملـه در بـازار فارکـس اسـت 
کـه بـه ازای یـک الت اسـتاندارد درنظـر گرفته میشـود و در بروکـر های مختلف 

متفـاوت می باشـد .
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Buy Limit : پوزیشـن شـرطی اسـت که ورود به پوزیشـن در قیمت پایین تر از 
قیمـت فعلی بـرای خرید مد نظر اسـت.

Sell Limit : پوزیشـن شـرطی اسـت کـه ورود بـه پوزیشـن در قیمـت باالتـر از 
قیمـت فعلـی بـرای فـروش مد نظر اسـت.

Buy Stop : پوزیشـن شـرطی اسـت کـه ورود بـه پوزیشـن در قیمـت بـاال تـر از 
قیمـت فعلـی بـرای خریـد مد نظر اسـت.

Sell Stop : پوزیشـن شـرطی اسـت که ورود به پوزیشـن در قیمت پایین تر از 
قیمـت فعلی بـرای فروش مد نظر اسـت.

هجینگ : هجینگ یا هج کردن Hedge مفهوم وسـیعی اسـت که در معنای کلی 
بـه پوشـش ریسـک اشـاره دارد. اما در بـازار فارکس و بین تریدرهـای معمولی، 

بـه معنای معاملـه در دو جهت برعکس بر روی آن آیتم معامالتی اسـت.

دراودان : افـت سـرمایه یـا دراودان )drawdown( در فارکس به معنای اختالف 
بیـن مقدار موجودی balance و equity هسـت.

اسـلیپیج : به لغزش قیمت در بازار فارکس اسـلیپیج Slippage  گفته میشـود. 
اسـلیپیج زمانـی اتفـاق مـی افتد کـه شـما در قیمتی که بـرروی چـارت میبینید 
اقدام به گرفتن پوزیشن میکنید امـا پوزیشن شما در قیمت دیگری باز میشود.

در واقع علت رخ دادن اسـلیپیج نوسـانات بسـیار سریع قیمت اسـت که در بازار اتفاق می 
افتد و بیشـتر در بروکرهایی که مسـتقیما به بازار اصلی وصل  هسـتنداتفاق می افتد.
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سـیگنال : خـود کلمـه »سـیگنال« بـه معنی عالمت یا نشـانه اسـت؛ سـیگنال 
در بازارهـای مالـی ماننـد فارکس عالمت و نشـانه ای به معامله گران و سـرمایه 
گـذاران اسـت کـه بـه آن هـا نشـان مـی دهد چـه نـوع معاملـه ای بـرای آن ها 

سـودآورتر است.

فاندامنتال چیست ؟
تحلیـل فاندامنتـال )بنیادی( مطالعـه چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسـی 

دنیـا و دیگـر رویدادهای خبـری بر بازارهای مالی اسـت. 

معرفی برخی از این عوامل فاندامنتالی :

رویدادهـای ژئوپلیتیـک: ایـن رویـداد پیامدهای مسـتقیم و غیر مسـتقیمی 
در سراسـر جهـان یـا بـرای مجموعه خاصـی از کشـورها دارد ، جنگ هـای تجاری 
بیـن کشـورها و تصمیمات اتخاذ شـده توسـط اوپـک ، رویدادهـای مهم مانند 

برگزیـت از ایـن قبیـل رویدادها می باشـد .

تولیـد ناخالصـی داخلـی : تولیـد ناخالـص داخلی شـامل هزینۀ تمـام کاالهای 
تولید شـده و خدمات ارائه شـده توسط یک کشـور در یک دورۀ زمانی تخمینی 

)ماه، سـال( می شـود.

شـاخص بهـای مصـرف کننـده: شـاخص بهـای مصـرف کننـده بازتـاب دهندۀ 
بهـای یـک گـروه از کاالهـا و خدمـات در یـک دورۀ زمانـی )یک مـاه، یک فصل، 

یک سـال( اسـت.
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نـرخ بیـکاری : نـرخ بیـکاری ارتباط بیـن درصد تعـداد بیکاران و جمعیـت آمادۀ 
ورود به بازار کار را نشـان می دهد. این شـاخص یکی از مهمترین شـاخص های 
کالن اقتصـادی و موتـور محـرک بازار به شـمار می رود و در تحلیـل فاندامنتال 

بسـیار مهم است.

NFP شـاخص رشـد بخش غیرکشاورزی : تعداد مشـاغل ایجاد شده در صنایع 
غیرکشـاورزی در طـی یـک ماه را به اختصـار "ان اف پی" می گویند.

شـاخص بهای تولید کننده : شـاخص بهای تولید کننده بازتاب دهندۀ تغییرات 
اندازۀ سـبد مصرف کننده اسـت که انحصاراً شـامل تولیدات صنعتی می شـود.

سفارشـات کاالهـای بـادوام : شـاخص سفارشـات بادوام شـاخصی اسـت که 
بیانگـر گزارشـی در ارتبـاط با سفارشـات کاالهایی که عمر طوالنی باالی 3 سـال 
دارنـد مـی شـود. اقالمـی ماننـد خـودرو و لـوازم منـزل. سفارشـات بسـته بـه 
صنعتـی کـه مـورد نظـر اسـت بـه چهـار دسـتۀ اصلی تقسـیم بنـدی می شـود. 

فلـزات اصلـی، ماشـین آالت، تجهیـزات الکتریکـی و حمـل و نقل.

تعـداد مدعیان بیکاری ایاالت متحده آمریکا : این شـاخصی اسـت که تعداد 
مدعیـان جدیـد بیـکاری در ایاالت متحـده در طی یک هفته را نشـان می دهد. 
بـر اسـاس تغییـری کـه در میانگین چهارهفته ای این شـاخص ایجاد می شـود 

مـی تـوان در مورد بیـکاری در ایاالت متحده نتیجـه گیری کرد.
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جـواز سـاخت و سـاز مسـکن : ایـن شـاخص تعـداد جواز سـاخت صادر شـده 
بـرای سـاخت و سـاز مسـکن جدیـد را در مقیـاس فصلی نشـان می دهـد. این 
شـاخص نسـبت بـه تغییرات نـرخ های بهرۀ کلیدی بسـیار حسـاس اسـت زیرا 

اخـذ وام از بانـک بـرای سـاخت و سـاز امری ضروری اسـت.

تعریف تحلیل تکنیکال 

تحلیـل تکنیـکال مطالعـه رفتارهـای بـازار بـا اسـتفاده از نمودارهـا و بـا هـدف 
پیـش بینـی آینـده رونـد قیمت هـا اسـت.

انواع ابزارهای معامالتی در فارکس
 

اندیکاتـور و اکسـپرت فارکـس جـزو ابزارهـای کمکـی در تحلیـل و پیـش بینـی 
بـازار قـرار مـی گیرنـد. با کمـک این نـوع ابزارها می توان سـیگنال هـای خرید و 

فـروش، یـا نقـاط ورود و خـروج را بررسـی کرد.

اسـیالتورهای مبتنـی بـر مفاهیم آماری، یکی دیگـر از ابزار متـداول برای معامله 
گـران اسـت کـه بـرای تخمیـن وضعیـت اشـباع از خریـد یا فـروش یـک دارایی 
اسـتفاده می شـود. اسـیالتورهای محبوب عبارتند از RSI شاخص قدرت نسبی
 ADX همگرایـی/ واگرایـی میانگیـن متحـرک، حرکـت، استوکسـتیک و MACD

شـاخص متوسـط جهت حرکت.
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نرم افزارهای معامالتی در فارکس

روزانـه میلیون  هـا نفـر در سراسـر جهـان از طریـق پلت فرمهـای معامالتـی  وارد 
بـازار ارز جهانـی )فارکـس( شـده و به صفـوف معامله گران آنالیـن می پیوندند.

برخـی از پلـت فـرم هـای معامالتـی ممکن اسـت از نظر یـک بروکر خـاص مورد 
توجـه قـرار بگیرنـد، در حالـی که سـایر پلت فرمها فقـط هنگام کار با یـک  بروکر 
خـاص در دسـترس هسـتند.  در نتیجه، سـرمایه گـذاران نیز باید قبـل از تعهد 
بـه یـک بسـتر معامالتی خاص بـرای انجـام معامـالت و مدیریت حسـاب های 

خـود، اعتبـار بروکـر را در نظر بگیرند.

نـرم افـزار هـای پـر کاربـرد دنیا شـامل متاتریـدر 4،۵ و سـی تریدر هسـتند که 
بیشـتر بروکـر هـا نسـخه هـای آنها را بـرای کاربـران خـود معرفی مـی نمایند.

حسابهای معامالتی دمو و ریل

افتتاح حسـاب دمو )آزمایشـی( Forex یکی از بهترین راه های شـناخت عملکرد 
بـازار Forex و چگونگـی خریـد و فـروش ارزهـای مختلـف توسـط معاملـه گـران 
در سراسـر جهـان اسـت و بهتریـن فرصـت بـرای افـرادی هسـت کـه میخواهند 

اسـتراتژی خـود را تسـت کنند .

حسـاب واقعی در واقع حسـابی اسـت که شـما بعد از کسـب مهارت های الزم 
وارد آن شـده ایـد و بـا پول واقعی شـروع کـرده اید .
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