
 تحلیل بنیادی چیست؟ تحلیل فاندامنتال در فارکس و بازارهای مالی

 

، احتماال با گالیور، فارکس آموزش در طول اردوی آموزشی خود و مطالعه مجموعه مقاالت

 .بحث تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال برخورد داشتیدارباب حلقه ها، میتی کومان و م

 ...یک دقیقه صبر کنید

ما قبالً در دروس ابتدایی یک تیزر تبلیغاتی از تحلیل فاندامنتال را به شما نشان دادیم! 

 !پس حاال بیایید به مبانی بپردازیم

ل فاندامنتال تحلیل فاندامنتال دقیقاً چیست و آیا استفاده از آن الزم است؟ خوب، تحلی

 !یا بنیادی مطالعه اصول و مبادی بنیادین است

 .آسان بود، نبود؟ آهان! گرفتم

واقعیت را بگوییم جریان خیلی بیشتر و پیچیده تر از این حرفهاست.. خیلی خیلی پیچیده 

 .تر
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اگر شنیدید که مردم از فاند یا مباحث بنیادی صحبت می کنند، آنها واقعاً در مورد اصول 

 .ین اقتصادی کشور میزبان ارز صحبت می کنندبنیاد

 صورت به که –اصول بنیادین اقتصادی شامل مجموعه وسیعی از اطالعات می شود 

 رویدادهای صورت به یا و ها اطالعیه ،آمارها محیطی، یا سیاسی اقتصادی، های گزارش

 .یابند می انتشار خبری

بنیادین قرار می گیرد و بعدها خواهید  حتی پایین آمدن رتبه اعتباری، در دسته داده های

ما چگونه این خبر را تبدیل به یک فرصت کرده و با فروش  "پیپ گیر"دید که دوستان 

 .سودی خوبی کرده اند  EUR / USD روی

 .تحلیل بنیادی استفاده و مطالعه این عوامل است

تحلیل فاندامنتال مطالعه این است که منظر اقتصادی و مالی جهان و محیط اطراف ما 

چگونه است و تمرکز آن بر این است که چگونه عناصر کالن اقتصادی )مانند رشد 

 .اقتصادی، تورم، بیکاری( بر هر آنچه معامله می کنیم تأثیر گذار است

  

 آن مختلف های شکل و بنیادی آمار

دامنتال شامل مطالعه روند های اقتصادی و رویدادهای ژئوپولیتیکی است که تحلیل فان

بر قیمت ارز تأثیر گذار است. به عبارت دیگر، تحلیل بنیادی، مطالعه اخبار مالی و آمار 

 .اقتصادی است

 :آن دسته از آمار اقتصادی که رصد آنها مهم تر از سایرین است عبارتند از

 نرخ بهره 
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 تورم 

 تولید ناخالص ملی  (GDP) 

 آمار اشتغال 

 

هنگامی که یک آمار اقتصادی منتشر می شود، تحلیل بنیادی یک دید کلی در اختیار ما 

است  "ممکن"یا  "باید"می گذارد که قیمت در برابر یک رویداد اقتصادی خاص چگونه 

 .واکنش نشان دهد

 .اگون نمود می یابندبنیادی در اشکال گون آمارهای

می تواند به شکل گزارشی باشد که توسط بانک فدرال رزرو در مورد فروش خانه های 

موجود در امریکا منتشر شده است. و یا می تواند با توجه به این احتمال که بانک مرکزی 

 .اروپا سیاست پولی خود را تغییر می دهد یا نمی دهد، خود را نشان دهد

برای عموم مردم اغلب باعث تغییر فضای اقتصادی )یا بهتر بگوییم ذهنیت  انتشار این آمار

 .اقتصادی( شده و واکنش سرمایه گذاران و نوسان گیران را به دنبال دارد

حتی مواردی وجود دارد که گزارش خاصی منتشر نمی شود، اما انتظار انتشار چنین 

 .گزارشی، خود نمونه دیگری از اصول بنیادین است

ه زنی ها درباره افزایش نرخ بهره می تواند ساعت ها یا حتی چندین روز پیش از گمان

 ."سبک و سنگین شود"اعالم واقعی نرخ بهره مورد ارزیابی قرار گرفته و 

در حقیقت، بسیار دیده می شود که جفت ارزها لحظاتی پیش از اخبار مهم اقتصادی، 

را تبدیل به فرصتی سودآور برای یک پیپ جابجا می شوند، که آنها  100گاهی تا حتی 

 .تریدر شجاع می سازد
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به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران فارکس اغلب پیش از انتشار آمار و وقایع 

 !اقتصادی پشت سیستم بوده و آماده و هوشیار هستند و شما نیز باید چنین باشید

ر تحلیل فاندامنتال را آمار ها و به طور کلی، بخش عمده ای از داده های مورد استفاده د

شاخص های اقتصادی تشکیل می دهند. همچون به صدا درآمدن آژیر آتش بمحض 

کشف دود، شاخص های اقتصادی نیز یک دید کلی از سالمت اقتصاد کشور در اختیار ما 

 .می گذارند

ز مهم گرچه دانستن مقدار عددی یک شاخص مهم است، اما انتظار بازار از این مقدار نی

 .است

درک صحیح تأثیر حاصل از رقم واقعی نسبت به رقم پیش بینی شده مهمترین بخش 

 .کار است. باید به همگی این عوامل هنگام تصمیم گیری برای معامله توجه کرد

 !عجب

نگران نباشید. ساده تر از آنچه فکر می کنید است و برای استنباط و درک آن نیاز نیست 

 .یددانشمند هسته ای باش

بازدید کنید تا بتوانید در جریان  اقتصادی تقویم پیشنهاد می کنم هر روز از صفحات

 .انتشار اخبار اقتصادی آتی باشید

تحلیل بنیادی ابزاری ارزشمند در ارزیابی شرایط آینده اقتصاد است، اما استفاده از آن 

 .برای پیش بینی جهت قیمت ارز چندان کارساز نیست

این نوع تحلیل دارای مناطق خاکستری زیادی است. زیرا اطالعات بنیادین که به صورت 

نتشر می گردند در مقایسه با گزارش، آمار اقتصادی یا بیانیه تغییر سیاست های پولی م

 .اندیکاتورها و شاخص های تکنیکالِ واقعی، ابهام بیشتری دارند
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تجزیه و تحلیل آمار اقتصادی انتشار یافته و گزارش داده های بنیادی معموالً چیزی شبیه 

 :به این است

 ".باعث باال رفتن یورو شود است ممکن افزایش نرخ بهره با این مقدار درصد"

 ".آمریکا با عدد شاخص در فالن محدوده باید پایین روددالر "

 ".درصد نسبت به آخرین گزارش کاهش یافته است 2اعتماد مصرف کننده "

  

 دارد؟ وجود فاندامنتال تحلیل در قطعیتی آیا

بازار تمایل دارد که بر اساس احساس مردم واکنش نشان دهد. این احساسات می تواند 

گزارش های اقتصادی، یا براساس ارزیابی آنها از شرایط فعلی بازار  براساس واکنش آنها به

 .باشد

 مختلف های ایده و احساسات با نفر، هزار هزاران –و همانطور که احتماال حدس می زنید 

 .دارند وجود

پناه بر خدا پس هیچ قطعیتی در تحلیل فاندامنتال وجود "احتماالً با خود می گویید: 

 "!ندارد

 .امال درست می گوییددر واقع ک

به هیچ وجه نمی توان بر اساس یک سری آمار جدید بنیادی، صد در صد دانست که 

 .جفت ارز به کجا خواهد رفت

 .این بدین معنا نیست که تحلیل فاندامنتال را باید کنار گذاشت
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 .اصال

به دلیل حجم سنگین داده های بنیادین موجود، اکثر مردم به سختی می توانند همه 

 .آنها را کنار هم قرار دهند

آنها یک گزارش خاص را درک می کنند، اما نمی توانند آن را در تصویر کلی اقتصادی 

 .قرار دهند. این کار به زمان و درک عمیق تری از داده ها نیاز دارد

، بیشتر داده های بنیادین فقط برای یک ارز گزارش می شوند، در حالیکه به همچنین

دی برای ارز دیگر در یک جفت ارز نیز نیاز است تا بتوان آنها را قیاس کرد داده های بنیا

 .و تصویری دقیق بدست آورد

همانطور که در ابتدای کار گفتیم، موضوع سر این است که یک ارز قوی با یک ارز ضعیف 

 .جفت شود

  

 ؟ تکنیکال تحلیل یا است بهتر فاندامنتال تحلیل

آیا برای تبدیل شدن "احتماالً همچنان منتظر پاسخ به این سوال هستید: در این مرحله، 

 "به یک تریدر موفق فارکس نیاز است که حتما از تحلیل بنیادی استفاده کنم؟

 .کامالً متوجهیم که هر جناح طرفداران و عاشقان خود را دارد

ه گران کوتاه مدت فارکس است به نظر می رسد تحلیل تکنیکال، روش ترجیحی معامل

 .که تمرکز اصلی آنان بر نمودار و قیمت است
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 روی دارند دوست آن بر عالوه مدت بلند گران معامله از برخی ومعامله گران میان مدت 

 کمک ارز گذاری قیمت و گذاری ارزش به امر این زیرا کنند تمرکز نیز بنیادی تحلیل

 .کند می

 

 !استفاده کنید کمی جالب تر شویم دو هر ما دوست داریم با گفتن اینکه باید از

استراتژی های متمرکز بر تحلیل تکنیکال، هنگامی که یک رویداد کلیدی بنیادین رخ 

 .می دهد، چیزی جز نابودی حساب نیستند

به همین ترتیب، معامله گران صرفا بنیادی فرصت های کوتاه مدتی را که الگو ها و آرایش 

 .های نموداری و سطوح تکنیکال نشان می دهند را از دست می دهند

ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی همه نقاط و زوایا را پوشش می دهد. شما از انتشار 

دی آگاهی دارید، اما در کنار آن می توانید برنامه ریزی شده یک رویداد خبری اقتصا
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ابزارها و الگوهای تکنیکالی مختلف که بازیگران درشت بازار روی آنها تمرکز کرده اند را 

 .شناسایی و از آنها استفاده کنید

در دروس بعدی چند مثال معامالتی برای شما داریم که نشان می دهند چگونه ترکیب 

 .ال منجر به سودهای کالن می گرددمناسب تحلیل بنیادی و تکنیک

و در ادامه، در مورد عمده عوامل بینادی که ارزها را تحت تأثیر قرار می دهند بحث 

 .خواهیم کرد

عواملی نظیر نرخ بهره، سیاست های پولی و گزارش های اقتصادی که تکان دهنده بازار 

 .هستند
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