
در این مطلب آموزش داده شده است . آشنایی اولیه با بازار و ثبت نام در فارکس   

   

 فارکس یا بازار ارز چیست؟ 

 

اگر تا به حال به کشور دیگری سفر کرده اید معموال باید غرفه تبادل ارز را در فرودگاه  

ارز کشور مقصد تبدیل کنیدپیدا کنید و سپس پول داخل کیف پولتان را به   . 

به مقابل پیشخوان می روید و متوجه تابلویی می شوید که نرخ های مختلف تبادل ارز را  

ین   100نمایش می دهد. ین ژاپن را می بینید و با خود فکر می کنید که وای یک دالر من 

ارزش دارد ، و ده دالر دارم. پولدار شدم. ) این شور و هیجان به سرعت از بین می رود  

از فروشگاه فرودگاه یک قوطی نوشیدنی گاز دار خریداری کنید و   زمانیکه می خواهید

 ( .ناگهان نیمی از پولتان خرج می شود

وقتی این کار را انجام می دهید اساسا در بازار فارکس شرکت کرده اید. یک ارز را با ارز  

عازم  اید. و یا در اصطالح فارکس. با فرض اینکه شما امریکایی هستید و دیگر مبادله کرده  

 ژاپن شده اید دالر را فروخته اید و ین را خریده اید 



. 

وقتی به وطن بر می گردید مقابل غرفه تبادل ارز توقف می کنید تا مقدار ینی که به طور  

معجزه اسایی باقیمانده ) توکیو شهر گرانی می باشد. ( را مبادله کنید و متوجه می شوید که  

رات در نرخ تبادل است که به شما اجازه می دهد نرخ ارز تغییر کرده است. این تغیی

کنید کسب  ارزدرامد بازار در  . 

 حجم معامالت فارکس 

نامیده می شود بزرگترین بازار مالی جهان   ( FX ) بازار ارز که معموال ” فارکس ” یا

میلیارد دالر   22.4است. در مقایسه با بازار نیویورک که حجم معامالتی معادل روزانه 

میلیارد دالر ( در روز غولی برای خود   5300تریلیون دالر )  5.3زار فارکس با دارد با

 .محسوب می شود. فارکس بی نظیر است

 



 بازار فارکس 

فارکس ، به عنوان تجارت ارز خارجی یا معامله ارز های خارجی شناخته می شود ، یک  

می کنندرت بازار جهانی غیرمتمرکز است که تمام ارزهای جهان را با آن تجا . 

تریلیون دالر  5 از  بیش روزانه معامالت حجمبازار فارکس بزرگترین بازار جهان با متوسط 

است. همه بازارهای سهام ترکیبی جهان حتی به این موضوع نزدیک نمی شوند. اما این  

برای شما چه معنی دارد؟ نگاهی دقیق تر به معامالت فارکس بیندازید و ممکن است برخی  

 .از فرصتهای جالب تجارت را با سرمایه گذاری های دیگر غیرقابل دسترسی ببینید

. 

فارکس  فرصت ها در  

درست مانند سهام ، شما می توانید مبادله ارزی را بر اساس آنچه فکر می کنید ارزش آن  

است ، انجا دهید. اگر فکر می کنید ارز به ارزش خود افزایش می یابد ، می توانید آن را  

خریداری کنید. اگر فکر می کنید کاهش می یابد، می توانید آن را بفروشید. با وجود این  

بزرگ ، پیدا کردن خریدار هنگام فروش و فروشنده هنگام خرید بسیار راحت تر از  بازار 

سایر بازارها است. شاید با این خبرها بشنوید که چین برای جلب مشاغل خارجی بیشتر به 

کشور خود ، ارز خود را کاهش می دهد. اگر فکر می کنید این روند ادامه خواهد یافت ،  

نی در برابر ارز دیگری ، مثالً دالر آمریکا ، یک تجارت فارکس  می توانید با فروش ارز چی

انجام دهید. هرچه ارز چینی در برابر دالر آمریکا کم ارزش باشد سود شما بیشتر می شود.  

اگر ارز چینی در حالی که موقعیت فروش خود را باز کرده اید افزایش یابد ، ضررهای شما 

ت خارج شویدافزایش می یابد و می خواهید از تجار . 

 



ها در فارکس جفت ارزها و معامله آن  

هنوز هیچ بازاری نتوانسته رکورد حجم معامالت روزانه و میزان پولی که در فارکس  

شود را بشکند. افراد حقیقی و حقوقی بسیاری از بانک و مؤسسات خصوصی و  ردوبدل می

س در این بازار فعالیت  عنوان بازیگران فارک دولتی گرفته تا افراد عادی و حقیقی به 

۲۴صورت کنند. تمامی این افراد حقیقی و حقوقی بهمی ساعته امکان خریدوفروش داشته   

غیراز شنبه و یکشنبه به معامالت خود ادامه دهندروزهای هفته بهتوانند تمام و می . 

کرات  فارکس محلی است جهت خریدوفروش جفت ارزها. جفت ارز اصطالحی ست که به

بازار خواهید شنید زیرا هر چه وجود دارد جفت ارز است و تفاوت تنها در این است   در این

کنید. ارز اصلی بازار دالر آمریکا است و سایر  که چه جفت ارزی را انتخاب و معامله می

شوند یعنی ارزش ارزهای مختلف در برابر دالر آمریکاارزها در مقابل آن معامله می . 

های  بندیاند در دستهدادهاینکه چه نوع ارزی را در خود جایجفت ارزها با توجه به 

گیرند. هفت جفت ارز اصلی داریم و شامل ارزهایی است که در زیر آمده  مختلفی قرار می

است. اگر هر یک از این ارزها در مقابل دالر آمریکا قرار بگیرند تشکیل جفت ارز اصلی  

گیرد و  فارکس روی این ارزها انجام میدرصد معامالت روزانه  ۸۰دهند. بیش از  می

 .طرفداران بسیاری از سرتاسر دنیا دارد

 (USD) دالر آمریکا .1

 (EUR) یورو .2

 (JPY) ین ژاپن .3

 (JBP) پوند انگلیس .4

 (CHF) فرانک سوئیس .5

 (CAD) دالر کانادا .6



 (AUD) دالر استرالیا .7

 (NZD) دالر نیوزلند .8

مثال جفت ارز اصلیتمامی این جفت ارزها اسامی مستعار دارند برای   EURUSD  ،

Eddie شود و یا به جفت ارزنامیده می  GBPUSD در اصطالح Cabe  به جفت ارز ،

USDJPY نیز Sushi شود. جهت اشنایی بیشتر با اصطالحات این بازار  گفته می

را مطالعه   ” FOREX اصطالحات فارکس : + ۲۳  مفاهیم پایه و کاربردی ” میتوانید مقاله

 .نمایید

عالوه بر جفت ارزهای اصلی که پایه بازار فارکس را شکل داده و بیشترین نقدینگی را  

ارزهایی با عنوان جفت ارز فرعی هم وجود دارد. این جفت ارزها شامل همان  دارند، جفت  

و/پوند یک  جفت ارزهای اصلی است اما بدون حضور دالر آمریکا برای مثال جفت ارز، یور

شود. این دسته نیز نقد شوندگی باالیی داشته و بعد از جفت  جفت ارز فرعی محسوب می

اندرا به خود اختصاص دادهارزهای اصلی بیشترین میزان معامله  . 

دسته سوم جفت ارزها در فارکس متعلق به ارزهای اگزاتیک یا در اصطالح ارزهای سمی  

توسعه و در طرف دیگر یکی از  طرف این ارزها، ارز کشورهای درحالاست. در یک

ها  ارزهای اصلی قرار دارد. ارز کشورهای مختلف در فارکس وجود دارد اما برخی از آن

ترین و پر معامله ترین هستند. البته این جفت ارزها هرگز ازنظر میزان نقد شوندگی  رایج

رسند. در دسته سوم جفت ارزها معامله بیشتر بر  پای دودسته قبلی نمیو طرفدار به

 .ارزهایی که در زیر آمده متمرکز است

 کرون نروژ  •

 زلوتی لهستان  •

 کرونای چک  •

http://forexiha.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3/
http://forexiha.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3/


 فورینت مجارستان  •

 روبل روسیه •

یه لیر ترک •  

 یوان چین  •

 دالر سنگاپور  •

 دالر هنگ کنگ  •

 ون کره جنوبی  •

 بات تایلند  •

 رینگیت ماالیی  •

 روپیه اندونزی  •

 روپیه هند  •

 پزو مکزیک  •

 ریال برزیل •

 رند آفریقای جنوبی  •

جفت ارز را    یک …بهتر است که این ارزهای اگزاتیک با ارزهای اصلی چون یورو، پوند و  

تواند قابل معامله تر باشد. در نظر داشته  تشکیل دهند. مثالً پزو مکزیک و یورو اروپا می

تر هستند.  گذاری بلندمدت مناسبباشید که ارز کشورهای درحال توسعه برای سرمایه

رود. چون برخی از کشورها به  شده و باال میها تقویتارزش ارز آنالبته کشورهایی که  

دلیل مشکالت سیاسی و اقتصادی ارز ضعیفی دارند و یا قیمت ارزشان با نوسانات زیادی  

شودرو میروبه . 

ذکر است که در بازار فارکس هدف کسب سود است یعنی شما مالک دالر یا پوندی  قابل

آوریدها در بازار سود به دست مینوسانات آننیستید و تنها از طریق   . 



کنید به این معنا نیست که به  برای مثال اگر شما در بازاری یک اونس طال خریداری می

سراغ کارگزار خود رفته و یک اونس طالی خود را از او طلب کنید بلکه شما فقط از  

گونه است. برعکس  میناید. بازار فارکس نیز دقیقاً هنوسانات قیمت سود یا ضرر کرده

شوید. یکی دیگر از  بورس سهام که شما واقعاً در مالکیت یک شرکت مشخصی شریک می

توانید کسب  مزایای بازار فارکس این است که شما از هر دو پازیشن خریدوفروش می

سود کنید. در پازیشن خرید افزایش قیمت و در پازیشن فروش، کاهش قیمت منجر به 

شودکسب سود می . 

 فارکس و نیاز به بروکر 

توانید بورس را بدون کارگزاری  خورده است ابداً نمینام و عنوان بورس با کارگزاری گره

ای در این بازار نیاز به یک واسطه دارید، این قانون  هرحال برای هر معاملهتصور کنید. به

پای یک بروکر   هرحال همیشهالمللی بهبازار بورس است. فرقی ندارد بورس داخلی یا بین

 .در میان است

مرزی کارگزاری است. برای ورود به هر ساختمانی باید از درب آن عبور  بروکر نام برون

المللی، بروکر است. جهت امنیت ساختمان و قوت قلب  کنید. درب ورود به بازار بورس بین

 .خودتان هم که شده باید به دنبال یک درب محکم و باکیفیت بگردید

ها انجام  کنند که معامالت فارکس توسط آنزیادی در سرتاسر جهان فعالیت میبروکرهای 

گیرند اما برای اثبات این ادعا باید  ها قرار میشود و مدعی هستند در دسته بهترینمی

کند بهترین امکانات را در اختیار  خوبی مطالعه کنید. یک بروکر معتبر سعی میبگردید و به

اما این بهترین خدمات و امکانات چه هست؟ مشتریان خود قرار دهد؛  



المللی از  که فعالیت و معامله در انواع بازارهای بینهای باال: ازآنجاییافزاری باقابلیتنرم

افزار با یکدیگر به پذیر است، بنابراین بروکرها در ارائه بهترین نرمافزار امکانطریق نرم

ناتی چون ابزارهای مختلف برای تحلیل و  افزار امکاپردازند. بهترین نرمرقابت می

کند عالوه بر آن تمام اخبار و اطالعاتی که در سرتاسر  های فنی به مشتریان ارائه میبررسی 

دهد؛  تواند بر بازار تأثیرگذار باشد را در دسترس شما قرار میجهان وجود داشته و می

افتد قرار در دنیا اتفاق میبنابراین شما هر ساعت و دقیقه در جریان اخبار وقایعی که 

 .خواهید گرفت

شود که هر زمان  گر در فارکس برای شما در نظر گرفته میعنوان یک معاملهاین حق به

روز به بروکر خود دسترسی داشته باشید. بروکر معتبر،  نیاز داشتید، در هر ساعت از شبانه

 .بروکری است که از پشتیبانی قوی برخوردار باشد

توان برای یک بروکر کار  ای ارتباطی نیز یکی دیگر از امتیازاتی است که میهتنوع راه

های اجتماعی و  درست در نظر گرفت؛ یعنی عالوه بر تلفن، از طریق ایمیل آدرس، شبکه

 .چت آنالین پاسخگوی مشتریان خود باشد

میزان  های آسان برداشت و یا واریز پول و همچنین شرایط انجام معامله، کارمزد، شیوه

که بروکر ها را در  است مواردی از  …اسپرد، سپرده اولیه، تفاوت نرخ خریدوفروش و 

هرحال هیچ یک از ما دوست نداریم با مشکالت فراوانی  دهد. بهرقابت با یکدیگر قرار می

هنگام واریز یا برداشت پولمان مواجه شویم؛ زیرا هرگونه تأخیر و اشکالی در این موارد  

ضررهای بزرگی ختم شودممکن است به  . 

شده نباشد اما کسب اطالع و  اندازه کشورهای دیگر شناختهفارکس در ایران شاید به

رد  آگاهی در مورد آن در حال افزایش است و افراد زیادی تمایل دارند به این بازار وا

شوند. همچنین در این زمینه بروکرهای متعددی هستند که فعالیت کرده و به تریدرهای  



کنند ازجمله فارکس تایم. ممکن است این نام را قبالً شنیده باشید  رسانی میرانی خدمتای

میلیون  و از خود بپرسید که فارکس تایم چیست؟ بروکر موفقی که مدعی ست بیش از یک

پردازندواسطه آن به ترید میگر بهمعامله . 

قرار می دهد از جمله،  فارکس تایم امکانات بسیار مناسبی را در اختیار مشتریان خود 

اطمینان از معامله، قیمت گذاری مناسب بر اساس داده های بازارهای جهانی ، برگزاری  

در مورد بروکر   آگاهی کسب ما پیشنهاد  همچنان البته …سمینارهای آموزشی و  

 .موردنظرتان است

 

کردن  ترید و  معامله به شروع   ثبت نام در فارکس و  

سوالی داشتید   یا مشکلی اگر که  شوید عضو   گروه سایت فارکسی هاقبل از شروع حتما در  

همون جا مطرح کنید که دوستان پاسخ میدن ، همچنین جدید ترین سیگنال های بازار  

 @Forexihachat : فارکس رو میتونید رایگان دریافت کنید . ایدی گروه سایت

 خب برای ثبت نام در فارکس 

 ابتدا وارد سایت الیت فارکس شوید.)کلیک کنید(  

 

 .و از باالی صفحه گزینه ی ثبت نام را انتخاب کنید

https://www.liteforex.com/fa/?uid=663051821&cid=118689


 

 .در صفحه ی جدیدی که باز می شود کشور خود یعنی ایران را انتخاب کنید

 

 



 .سپس ایمیل یا شماره همراه خود را به همراه یک رمز وارد سیستم کنید

 

 

توافقنامه ی مشتریان را مطالعه نمودم و با آن موافقم را بزنیدسپس تیک گزینه ی من  . 

 

 



 .سپس بر روی ثبت نام کلیک کنید

 

 

 . خب تا اینجا با موفقیت ثبت نام انجام شد

متاتریدر : نرم افزاری هست که ما در اون معامالت رو انجام میدیم ، طبق آموزش زیر  

برنامه متاتریدر آماده میشهیوزر پسورد برای الگین کردن در   . 

 :آموزش تصویری ساخت یوزر پسورد برای متاتریدر

 .از منوی سمت راست گزینه ی متاتریدر را انتخاب می کنیم



 

وارد صفحه ی جدیدی خواهید شد که از طریق گزینه ی حساب باز کنید، می توانید یک  

 .حساب معامالتی جدید باز کنید

 

ساب باز کنیدبا کلیک بر روی گزینه ح . 

صفحه ی جدیدی باز می شود که می توانید در بخش نخست آن نوع حساب خود )  

 کالسیک، ای سی ان و سنت ( 

( را انتخاب کنید5و متاتریدر 4را به همراه پلتفرم معامالتی آن )متاتریدر  . 



 

 .در بخش دوم باید اهرم حساب آن حساب را انتخاب کنید

 
باز کردن حساب معامالتی، حساب شما با مشخصاتی که تعیین  در نهایت با کلیک بر روی 



 .کردید باز خواهد شد

 

 .حال این حساب جدید در بخش حساب های معامالتی به نمایش درخواهد آمد

 

 روبروی حساب جدید گزینه ای وجود دارد به نام تنظیمات که اگر بر روی آن کلیک کنید 

پلیکیشن متاتریدر را ببیندمی توانید اطالعات مربوط به ورود به ا  . 



 
 .وقتی تنظیمات را انتخاب می کنید یک صفحه ی کوچک باز می شود

 
در این صفحه ی جدید باید از گزینه ی ورود به سرور به عنوان الگین در اپلیکیشن  

 .متاتریدر استفاده کنید



 
 .از گزینه ی گذرواژه نیز باید به عنوان پسورد متاتریدر استفاده کنید

 

توجه داشته باشید که باید بر روی گزینه ی ویرایش گذرواژه کلیک کنید و گذرواژه ی  

 متاتریدر را تغییر دهید 

 .در غیر اینصورت نمی توانید وارد اپلیکیشن متاتریدر شوید

در همان صفحه، سرور حساب شما به نمایش درآمده که باید از همان سرور در اپلیکیشن  

 .متاتریدر استفاده کنید



 
 .همچنین می توانید در همین بخش اهرم حساب خود را ویرایش کنید

 
در قسمت پایین همین صفحه می توانید از گزینه های واریز و برداشت وجه در این حساب  

 استفاده کنید

 .و واریز و برداشت خود را در این حساب انجام دهید



 
امله کنید چنانچه می خواهید با این حساب جدید در سیستم تحت وب مع  

 باید در بخش حساب های معامالتی آن حساب را تبدیل به اصلی کنید 

 .در واقع باید بر روی گزینه ی تبدیل به اصلی کلیک کنید

 

 

وقتی این کار را می کنید در بخش باالی صفحه این حساب به عنوان حساب اصلی به  

 .نمایش درخواهد آمد



 

ربوط به همان حساب را با کلیک بر روی گزینه  در بخش حساب اصلی می توانید ترمینال م

 .ی دانلود ترمینال، دانلود کنید

 

از این قسمت دانلود ترمینال ، دانلود نرم افزار متاتریدر رو میتونید انجام بدید. اگر هم به 

 صورت تحت وب میخواهید معامله خود را انجام بدهید

مله انجام دهیمحاال باید حساب خود را شارژ کنیم تا بتوانیم معا  . 

 : برای شارژ حساب از ستون سمت راست به قسمت دارایی میرویم



 

 .وقتی صفحه ی دارایی باز می شود در قسمت باالی آن چهار گزینه وجود دارد

دالر شارز کنیم  10برای شروع و فعال شدن حساب ما باید حساب خود را حدقل   

یک دهم دالری انجام دهیمبعد از شارژ میتوانیم معامالت یک دالری یا  )  ) 

 

 .از بخش سپرده برای واریز پول استفاده می شود

روش داریم تا اکانت خود را شارژ کنیم تا بتوانیم معامله در فارکس رو   4خب ما اینجا 

ی که بخواهید از کارت به کارت بانکی حساب خود را شارز کنید باید  شروع کنیم درصورت



به این صورت که در سایت استفاده کنید top change از  top change   باید عضو

سپس از این قسمت   نمایید شارژ  دالر10  شوید و انجا حساب خود رو میتونید حدقل 

 سایت الیت فارکس حساب خود رو شارژ کنید ،

رو ببینید کلیک   topchange خب در این مقاله میتونید آموزش واریز ریالی در سایت

 کنید 

سایت تاپ چینج یک راه اسان تر دیگه که نیازی به استفاده از  topchange   نباشه

 استفاده از بیت کوین هست 

 اگه با بیت کوین اشنایی دارید میتونید حساب خودتون را بیت کوین شارژ کنید،، 

هم چنین میتوانید با تماس با پشتیبانی سایت و از طریق سایت فارکسی ها حساب خودتون  

 رو شارژ کنید 

09364880408زیر تماس بگیرید : برای تماس با پشتیبانی سایت با شماره  ایدی   

 ma3oudag : تلگرام پشتیبانی

 از همین قسمت میتوانید وجه خود را برداشت نمایید 

برای معامله و ترید هم از نسخه سایت و تحت وب میتوانید استفاده کنید هم از متاتریدر  

 در صورتی که که بخواهید در سایت تربد کنید 

http://forexiha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-topchange-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8/
http://forexiha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-topchange-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8/
http://forexiha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-topchange-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8/
http://forexiha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-topchange-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8/


 
گزینه در باالی صفحه مشاهده کنید ) مورد عالقه ها، ارزها، کریپتو  سپس می توانید هفت  

 .کارنسی ها، فلزات، نفت، سهام و شاخص های سهام (

 
با کلیک بر روی هر کدام از این بخش ها می توانید ابزارهای زیرمجموعه ی آن را  



 .مشاهده کنید

 

 :گزینه های موجود در ابزار

ودابتدا بر روی ابزار مورد نظر خ  .کلیک کنید (EURUSD مثال ) 

 

 .پنجره ی جدیدی باز می شودکه در منوی باال سه گزینه مشاهده می کنید



 
گزینه ی اول چارت می باشد که به وسیله ی آن می توانید نمودار ابزار مورد نظر را  

 مشاهده کنید و آن را تحلیل کنید 

در ادامه توضیح می دهیم و البته برای معامله باید از همین بخش اقدام کنید که . 

 

 



گزینه ی سوم هم انالیز ها هستند که تحلیل های مربوط به ابزار مورد نظر شما رو در  

 .اختیار شما قرار می دهند

 

 :نحوه ی معامله در الیت فارکس

 .ابتدا روی ابزار معامالتی مورد نظر خود کلیک کنید

 



توانید پنل باز کردن یک معامله را  در سمت چپ صفحه ی جدیدی که باز می شود می 

 .ببینید

 
اگر فلش روبروی آن را بزنید صفحه فول اسکرین خواهد شد و می توانید ابزار مورد نظر  

 .رو با امکاناتی که در اختیار شما قرار داده شده تحلیل کنید

 

 : با عضو شدن در کانال سایت آخرین سیگنال های خریدو فروش رو دریافت کنید

forexihair@ 

 


