
 بازیگران فارکس چه کسانی هستند؟

 

سایت معامله گر ایرانی به عرض می رسانیم  فارکس آموزش در ادامه مقاالت

حال که ساختار کلی بازار فارکس را یاد گرفتید، بیایید کمی دقیق تر شویم تا 

 .م پلکان این نردبان دقیقاً از چه کسانی تشکیل شده استبفهمی

 

درک ماهیت بازار لحظه ای فارکس و اینکه چه کسانی بازیگران اصلی این بازار 

 .هستند، بسیار ضروری است

 .می توانستند وارد این بازی شوند "بزرگترها"، فقط 1990تا اواخر دهه 

 یونمیل پنجاه تا ده حدود داشتن صورت در پیش شرط این بود که فقط

 پس تا اینجا یک تغییر فاحش! موافقید؟. یدکن معامله توانستید می دالر
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در اصل فارکس برای استفاده توسط بانکداران و موسسات بزرگ و نه برای 

 .طراحی شده بود "کوچکترها"

، کارگزاران آنالین فارکس اکنون قادر با این حال، به لطف ظهور پدیده اینترنت

 .همچون ما هستند "خرد"رائه حساب های تجاری به تریدرهای به ا

بازیگران اصلی بازار فارکس بیشتر از این شما را معطل نگذاشته و در این مقاله 

 :کنیممی را خدمت شما معرفی 

  

 ها ابربانک -1

  

، بانک های بزرگ جهانی هستند زار لحظه ای فارکس مرکزیتی ندارداز آنجا که با

 .نرخ ارز را تعیین می کنندکه 

، بانک ها عموما اسپرد خرید و فروش س میزان عرضه و تقاضا برای ارزهابر اسا

 .(از آن متنفر هستیم هم شاید ایجاد می کنند که همگی آن را دوست داریم )یا

، روزانه بازار بین بانکی شناخته می شوند ، که جمعا به عنواناین بانک های بزرگ

ش ها و معامالت فارکس را هم برای مشتریان خود و هم حجم عظیمی از تراکن

 .برای خود انجام می دهند

 .هستند "هیوال های جریان نقدینگی"در واقع آنها 
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برای این هیوال های نقدینگی نام این بازی چیزی نیست جز حجم معامله و 

 .ن جریان عظیم پول و معامالت ارزگرفتن سهم خود از ای

،  Citiای جریان نقدینگی می توان به بانکهایاز جمله این هیواله

JPMorgan  ،UBS  ،Barclays  ،Deutsche Bank  ،Goldman 

Sachs  ،HSBC  و Bank of America اشاره کرد. 

در جدول زیر می توانید سهم هر بانک و رتبه آن در این جریان نقدینگی را 

 .مشاهده کنید
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 بازرگانی بزرگ های شرکت -2

  

می  مشارکتمبادالت ارزی  شرکت ها با هدف انجام معامالت بازرگانی در بازار

 .کنند

، اپل هنگام خرید قطعات الکترونیکی از ژاپن برای استفاده در به عنوان مثال

 .محصوالت خود ابتدا باید دالر خود را به ین تبدیل کند

، این نوع سیار کمتر از بازار بین بانکی استاز آنجا که حجم معامالت آنها ب

م معامالت و تراکنش های خود با بانک های بازیگران بازار معموالً برای انجا

 .بازرگانی سروکار دارند

بین شرکت های بزرگ نیز می تواند منجر  (M&A) همچنین ادغام و تملیک

 .به نوسانات نرخ ارز شود

، مبادالت ارزی زیادی اتفاق می افتد که ادغام و تملیک در سطح بین المللیدر 

 .قیمت ها شود جابجاییمی تواند سبب 

  

 مرکزی های بانک و ها دولت -3

  

، بانک انگلیس و فدرال ای مرکزی همچون بانک مرکزی اروپادولت ها و بانک ه

 .رزرو نیز بطور منظم در بازار فارکس دخالت دارند
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، پرداخت نیز برای انجام عملیات بانکی خود، دولت ها درست مانند شرکت ها

، در بازار فارکس مشارکت ارزی خودهای تجاری بین المللی و استفاده از ذخایر 

 .دارند

بمنظور کنترل تورم تغییر ، بانک های مرکزی وقتی نرخ بهره را در همین حال

 .، بر بازار فارکس تأثیر می گذارندمی دهند

 .، آنها می توانند بر نرخ برابری ارزها تأثیر بگذارندبا انجام این کار

مرکزی، وقتی می خواهند دوباره نرخ  همچنین مواردی وجود دارد که بانک های

های ارز را یکسان سازی کنند، به طور مستقیم یا بصورت کالمی در بازار فارکس 

 .مداخله می کنند

بعضی اوقات، بانک های مرکزی فکر می کنند که قیمت ارز آنها خیلی باال یا 

تغییر  خیلی پایین است، بنابراین اقدام به عملیات فروش یا خرید گسترده برای

 .نرخ ارز می کنند

  

 گیران نوسان -4

https://irtrader.net/



 

به عمل خرید و نگهداری ارز به امید فروش آن با نرخ باالتر در آینده سوداگری 

 .نوسان گیری ارزی گویندیا 

چنین چیزی در تضاد با خرید ارز جهت تأمین مالی سرمایه گذاری خارجی یا 

 .پرداخت هزینه محصوالت یا خدمات وارداتی است

 "!ببری تا شو وارد"

 

 .این احتماالً شعار دالالن و نوسان گیران ارزی است

 .سوداگری در بازار فارکس شامل خرید و فروش ارزها با دید کسب سود است

 .تمرکز دالالن و نوسان گیران بر نوسانات قیمتی است
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باید توجه داشت که هیچ کس نمی تواند به طور قطعی از باال رفتن یا پایین 

آمدن نرخ یک جفت ارز آگاهی داشته باشد بنابراین همواره با حدس و گمانه 

 .همراه استزنی 

احتمال رخداد هر دو  ،معامله ارسال سفارش انجاماز این رو معامله گران قبل از 

 .سناریو را ارزیابی می کنند

 کل از ٪90تریدرها و نوسان گیران به عنوان بازیگران بازار فارکس که تقریباً 

 فارکس بازار در ای اندازه و شکل هر در ،دهند می تشکیل را معامالت حجم

 .دارند حضور

، برخی در ابعاد کوچکتر کار می کنند، اما همه بعضی از آنها جیب پرپولی دارند

 !آنها در بازار فارکس شرکت می کنند تا بار خود را ببندند

 سرانجام شاید ،شدید التحصیل فارغ ما سایت نشکدهدا از آنکه از بعد

 .بپیوندید جمع این به بتوانید

 

آن رسیده که بدانید چرا باید در  وقت حاال که بازیگران فارکس را شناختید،

 فارکس معامله کنید؟ و چرا نباید در فارکس معامله کنید؟

 فارکس بازار اصلی بازیگران

https://b2n.ir/m42682 
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https://tinyurl.com/879hwfdj 
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