المتاجرة في اسواق العمالت األجنبية
FOREX

ماهو المقصود بالسوق المالي العالمي

ليس بالضروة ان نعني بالسوق المالي الدولي مكانا واحدا بل هوأي مكان يتم ييتت متداول كتل او بعتل الست
العالمية بحرية مامة يي المجارة وبدون اي شروط او قيود يتي المعامتل او ى تل الممعتام ين  ،وكأمث تةى ل أنتوا
األسواق المالية  :سوق االسه العالمية  ،سوق العمالت االجنبية ،سوق الس  ،سوق المؤشرات العالميتة ،ستوق
البمرول ،سوق المعادن الثمينة... ،الخ .
وبالرغ من معدد الس المي يمكن المعامل والمماجرة ييهتا نجتد ان ستوق العمتالت  FOREXيحظتل بتاى ل
نصيب يي المعامالت المالية حيث يقدر حج المعامل ييت أكثر من  7،7مري يون دوالر يوميا .

من هم المشاركين في سوق العمالت االجنبية

هنتتا ىتتدة جهتتات متتؤثر ى تتل ستتوق العمتتالت األجنبيتتة ستتوا ا بالمعامتتل ييتتت أوبالمتتأثير ى يتتت وهتتي  :البنتتو
المركزية ،شركات الوساطة العالمية ،مؤسسات الصراية ،المؤسسات المالية ،المجار ورجتال االىمتال ،االيتراد،
الحكومات .

تصنيف العمالت قياسا بالدوالر االمريكي
العمالالالت المباشالالرة ومعنتتي بتتأن الوحتتدة واحتتدة متتن العم تتة المقاب تتة معتتادل مقتتدار معتتين متتن التتدوالر

االمريكي مثل اليورو االوروبي  ، EURوالجنيت االسمرليني . GBP

العمالت الغير مباشرة ومعني بأن الوحدة واحدة من الدوالر االمريكي معادل مقتدار معتين متن العم تة

المقاب ة مثل الين الياباني  ، JPYوالفرن السويسري . CHF

أوقات المتاجرة

يبدأ يو المماجرة م بداية يمح سوق طوكيو يجر يو االثنين الساىة  00.00بموقيت جرينمش الساىة 00.00
صباحا بموقيت السالعودية وينمهتي باقفتال ستوق نيويالور يتو الجمعتة الستاىة  00.00بموقيتت جترينمش الستاىة
 77.00بموقيت السعودية بمعنل انت من يو االثنين الل يو الجمعة يظل السوق مفموحا ل مماجرة ى ل مدار 42
ساعة .

اسلوب المتاجرة في سوق العمالت االجنبية

متم الممتاجرة يتي ستوق العمتالت االجنبيتة باست وب الرايعتة الماليتة  LEVRAGE MARGINبمعنتل ان
 $700000دوالر امريكتي بمب تت متاميني
المسمثمر يسمطي ان يماجر بالبي او بالشرا يي ىقد او صفقة حجمهتا 700000
قدره  7000دوالر امريكي  ،مما يميح ل مسمثمر الدخول والمماجرة يي هذا السوق بمبالت بسيطة نسبيا .
 600يتورو ل عقتد الواحتد التذي قيممتت المامينيتة هتي
كل ىم ة من العمالت لها حج ىقد معتين مثتل اليتورو 600500
 7000دوالر امريكي وسنوضح يي جدول الحق حج العقد لكل ىم ة .

MARGIN
REQUIRMENT
N I GHT

DAY

$1500
$1500
$1500
$1500

$1000
$1000
$1000
$1000

CONTRACT
SIZE
62,500
62,500
125,000
12,500,000

MINIMUM
FLACTUATION
0.0001
0.0001
0.0001
0.01

QUOTATION
ASK

B ID

1.0130
1.5860
1.4510
120.70

1.0120
1.5850
1.4500
120.60

SYMBOL
EUR
GBP
C HF
JPY

ا لية المتاجرة في سوق العمالت
العمالت المباشرة اليورو االوروبي والجنيت االسمرليني
 استراتيجية المتاجرة مم الممتاجرة يتي العمتالت المباشترة بالشترا يتي النقطتة المنخفضتة والبيت يتي
النقطة العالية .

مثال

BUY LOW -------------> SELL HIGH

اليتتورو ىنتتد النقطتتة  7.0050والمموقتت ارمفتتا الستتوق نشتتمري ىنتتد هتتذه النقطتتة اذا وصتتل متتثال التتل
 7.0750نبي .
اليورو ىند النقطة  7.0700ومموق انخفال السوق نبي ىند هذه النقطة واذا وصل مثال الل 7.0000
نشمري .
بمعنل اننا هنا نسمطي التدخول ل ستوق امتا بعم يتة شترا ونقف هتا بعم يتة بيت او العكتس أي اننتا نتدخل الستوق
بعم ية بي ونقف ها بعم ية شرا وهذه من مميزات هذا السوق أنت ذو امجاهين .


كيفية حساب الربح والخسارة في العمالت المباشرة

الربح أو الخسارة =] (سعر البي  -سعر الشرا ) حج العقد – العمولة [ ىدد العقود
Profit or loss = [(sell - buy) C.S - commission] No. Lots

مثال

إشمرى أحمد  4ىقود يي الجنيت االسمرليني ى ل سعر  7.5500وباىها ى ل سعر  7.5580احستب

؟
اإلجابة كالمالي

ربحتت

[(1.5580-1.5520) 62,500 – 45] 4 = $1,320

العمالت غير المباشرة الين الياباني والفرن السويسري
 اسالالتراتيجية المتالالاجرة متتم الممتتاجرة يتتي العمتتالت الايتتر مباشتترة بالشتترا يتتي النقطتتة العاليتتة والبيت يتتي
النقطة المنخفضة .

مثال

BUY HIIGH -------------> SELL LOW

الين الياباني ىند النقطة  700.80والمموق انخفال السوق ينشمري ىند هذه النقطة واذا وصل مثال ل نقطت
 700.00نبي .
الين الياباني ىند النقطتة  700.50والمموقت ارمفتا الستوق ينبيت ىنتد هتذه النقطتة واذا وصتل متثال ل نقطتة
 707.00نشمري .
بمعنل أننا يي العمالت غير المباشرة ىنتدما نريتد شترا العم تة ياننتا نموقت ان مقتوى هتذه العم تة وقومهتا هنتا
معني انخفاضها رقميا اما الدوالر اي انت كل مانزل الين رقما كل مازاد قتوة والعكتس صتحيح اي اننتا اذا اردنتا
نبي العم ة ياننا نموق ضعف العم ة اي انها مزيد رقميا اما الدوالر .


كيفية حساب الربح والخسارة في العمالت الغير مباشرة

الربح أو الخسارة = ]( /7سعر البي /7 -سعر الشرا ) حج العقد – العمولة [ ىدد العقود
Profit or Loss = [(1/ Sell - 1/Buy) C.S - Commission] Lots

مثال

اشمرى ى ي  5ىقود ين ياباني ى ل سعر  700.80وباىها ى ل سعر  700.00احسب ربحت او خسارمت ؟

اإلجابة كالتالي:

[(1/120.00 – 1/120.80) 12,500,000 – 45] 5 = $3,224.37

كيفية حساب الربح والخسارة بمعرفة سعر النقطة بدون استخدام المعادلة السابقة
Point Value = [(1 / rate2) C.S] Minimum Fluctuation.

مميزات المتاجرة في سوق العمالت االجنبية

 .7هو اعلى سوق مه حيث حجم المعامالت والمبادالت التجارية اليومية وتقدر بحوالي  0تريليون دوالر .
 .0سوق الفوركس مفموح ى ل مدار 04ساىة ويبدا ىم ت م يتمح استواق طوكيتو يتو االثنتين الستاىة 00.00
 GMTويا ق يو الجمعة الساىة . GMT 00.00
 .0إمكانية سرىة اغالق االسمثمار ومسييل المبالت الموجودة يي الحساب يي اي لحظة (سحب مب تت االستمثمار
) .
 .4المسمطي اي جهة مهما كانت من ايراد او جماىات احمكار ستوق الفتوركس والمالىتب بتت بعكتس االستواق
االخرى .
 .5البائ والمشمري ممواجد يي كل لحظة اثنا ىمل اسواق الفوركس ممايسهل ىم ية المماجرة .
 .6مم دراسة سوق العمالت بسهولة اكبر من اي اسواق اخرى بسبب وجود ىدد محدد من العمالت كتاليورو
والجنيت االسمرليني والين الياباني والفرن السويسري .
 .7يمميز سوق العمالت االجنبية بوجود امجاهين لمحقيق االرباح بمعنل نستمطي محقيقاربتاح ىنتد ارمفتا ستعر
العم ة ينقو بشرائها أو ىند انخفاضها نقو ببيعها بالمالي اصبح لدينا امجاهين لدخول الستوق ومحقيتق التربح
.
 .8الرايعة المالية (  -: )Margin Leverageيمكن محقيق ارباح هائ ة من خالل اسمثمار مبتالت بستيطة نستبيا
ىند اسمخدامنا ل رايعة المالية يي المماجرة يي سوق العمالت االجنبية حيث يسمطي المسمثمر الممتاجرة ب 7
 % 0 - %من القيمة الفع ية لعقود المماجرة .

تحليل السوق
 Fundamental Analysisهتو مح يتل اخبتار الستوق متن أمث مهتا
التحليل االساسي( الجالوهر
االخبار السياسية ،االقمصادية ،العسكرية ،الطقس والمناخ .....الخ من االخبار المي مؤثر يي حركة السوق .

المؤشرات االقتصادية التي تؤثر في حركة السوق

سوف نسمعرل االن بعل المؤشرات االقمصادية االمريكية وماثيرها ى ل االقمصاد االمريكي وبالمالي مؤثر
يتتي التتدوالر  .هتتذه المؤشتترات يتتم اصتتدارها يتتي اوقتتات محتتددة يمكتتن االطتتال ى تتل مواريخهتتا متتن الروزنامتتة
االقمصادية المي يوجد بها مواريخ هذه المؤشرات وبذل يمكن االىمماد يي المنبؤ ومحديد امجاهات السوق .
 IDnidreiccatitoonr CDuirrercetniocnyالبيان الالالالالالالالات المالي الالالالالالالالة
Economic/Financial
data
اتجاه العملة اتجاه المؤشر واالقتصادية
Jobless rate
Up
Down
معدل البطالة
Consumer Price Index
Up
Up
مؤشر سعر المسمه
Gross Domestic Product
Up
Up
إجمالي النامج المح ي(القومي)
Producer Price Index
Up
Up
مؤشر سعر المنمِج
Industrial Production
U
p
Up
اإلنماج الصناىي
Personal Income
Up
Up
معدل دخل الفرد
Trade Balance
Up
Up
الميزان المجاري
Housing Starts
Up
Up
بداية االنشا ات
كما موجد بعل االحداث االقمصادية األخرى متؤثر يتي الستوق قبتل حتدوثها وىنتد حتدوثها مثتل ذلت اجممتا
البن ت المركتتزي االمريكتتي ( )FOMCى تتل مخفتتيل أو ري ت ستتعر الفائتتدة ى تتل التتدوالر االمريكتتي متتثال ىنتتد
مخفيل سعر الفائدة االمريكي يان الماثير ى ل الدوالر هو انت يضتعف التدوالر ومقتوى العمتالت االخترى أمامتت
بسبب ق ة الط ب ى ل الدوالر بالمالي انخال قيممت والعكس صحيح .

ايضا موجد احداث مؤثر مأثير قوي ى ل السوق مثل ) (Interventionل بنتو المركزيتة الكبترى مثتل البنت
المركزي االمريكي او الياباني او االوروبي  ،والمدخل هنا دائما اليعني شرا الدوالر االمريكي  ،اغ تب البنتو
المركزية ممدخل لشرا الدوالر يمري من قيممت ولكن البن االوروبي يمدخل احيانا لشرا اليورو .
التحليل الفني  Technical Analysisيقو المح يل الفني ى ل مبدا بسيط وهو ان الماريخ يعيد نفست
) (History keeps repeating itselfوهو ىبارة ىن مح يل خترائط العمتالت ى تل استاس زمنتي ( 75دقيقتة
–  00دقيقة – ساىة – يو ...الخ ) .
انواع الخرائط  :خرائط خطية ،و خرائط شمعية
السميعاب الجز الفني من المح يل يجب الدخول الل السوق ىم يا لمعرية كيفية محر السوق ورؤية ذل ىند
ذل يم مح يل لماذا محر بهذا الشكل والموقعات ل فمرة القادمة .

Types of Technical analysis
Moving Average -1
Slow stochastic -4
MACD -3
موجد انوا كثيرة من المح يالت الفنية ولكن اليحبتذ استمخدا انتوا كثيترة ىنتد مح يتل الستوق النهتا قتد مستبب
نو من االربا والمساىد ى ل امخاذ قرار صحيح وايضل االنتوا استمخداما لمعريتة امجتاه الستوق هتي الثالثتة
السابق ذكرها ويراىل ىنتد استمخدا الخترائط الموايتق التالز بتين الخترائط ل عم تة الواحتدة ولكتن مخم فتة زمنيتا
بمعنل لو ان خريطة  75دقيقة وخريطة  00دقيقة وخريطة الساىة وخريطة اليتو موايقتت يتي االمجتاه والموجتد
يي نفس الوقت اخبار مؤثرة ضد المح يل الفني يانت يسهل اخذ القرار بنسبة . % 700

وهللا المويق

