
 

 یلام یاھ رازاب رد اھ الاک ھچخیرات یسررب و یفرعم
 زا عون نیا شیادیپ ھک نوچ میدرگزاب رشب ندمت یریگ لکش و عولط ھب دیاب میزادرپب اھ الاک تالماعم و تراجت ھچخیرات اب ھطبار رد ثحب ھب میھاوخب رگا
 ماجنا لاح رد تالماعم زا شور نیا رتھب و رت یصصخت یلکش ھب نامز لوط رد و ھتفرگ لکش الاک ھب الاک ھلدابم زا و هدروخ هرگ نارود نآ اب تالماعم
 .تسا

 ناکرا زا یکی تسا نشور ناگمھ یارب ھک روطنامھ نوچ دراد یمیقتسم ھطبار زین روشک کی داصتقا ندوب رادیاپ و تایح ھمادا اب تراجت زا عون نیا
 مالغا تفایرد ینعی تادراو و تارداص .تسا هدوب داصتقا نتشاد ھگن اپ رس و تراجت ،گرزب یاھ یروطارپما و اھ یھاشداپ رادتقا و ییافوکش یلصا
 .تسا داصتقا ی ھخرچ ندیخرچ و مدرم یارب  یلغش یاھ تصرف داجیا زاس ھنیمز یدیلوت یاھ الاک شورف رانک رد زاین دروم

 

 .تسا نایرج لاح رد یرت گرزب داعبا اب ناھج رسارس رد الاک تالماعم زین هزورما

 ؟تسیچ الاک رازاب ھک مینک یسررب مھ اب الصا لاح

 

 .تسا تالوصحم ای ھیلوا داوم تراجت و شورف ،دیرخ یارب یرازاب الاک رازاب

 .دنتسھ مرن و تخس یاھ الاک لماش ھک دنوش یم یدنب میسقت ھتسد ٢ ھب تالوصحم ای اھ الاک نیا

مارگلت لاناک  
 

مارگلت رد نیرواشم   

 مارگاتسنیا           
https://pforex.vip 

 00971555406880 :سامت هرامش
پآستاو ینابیتشپ   



 

 

 تفن ،الط دننام دنوش جارختسا دیاب ھک دنتسھ یعیبط عبانم لماش تخس یاھ الاک

 .تشوگ و هوھق ،مدنگ ،ترذ :دننام دنتسھ یماد یاھ هدروارف و یزرواشک تالوصحم لماش مھ مرن یاھ الاک و

 ھک صخشم رازاب کی رد رگید کی ھب میقتسم یسرتسد ھک دھد یم ناگدننک فرصم ھب مھ و ناگدننک دیلوت ھب مھ ار هزاجا نیا الاک سروب یاھ رازاب
 و دنک یم داجیا ناراذگ ھیامرس یارب ار نآ تمیق و الاک ندرک یتناراگ و ندرک جھ ی هزاجا نینچمھ اھ رازاب نیا ،دنشاب ھتشاد دشاب یگنیدقن یاراد
 .شتسھ ژارتیبرآ یرگ ھلماعم ھب نادنم ھقالع یارب بسانم یرتسب نینچمھ

 زا یعون ناونع ھب اھ الاک زا یا ھعومجم و دنتسھ مروت ربارب رد یبسانم رایسب عنام اھبنارگ تازلف دننام اھ الاک زا یخرب تسا صخشم ھک روطنامھ
 ،دنراد ار اھ ماھس اب لباقت ھب لیامت اھ الاک تمیق ھک ییاج نا زا و دنک کمک اھ ماھس دبس عونت رد نارگ ھلماعم ھب رایسب دناوت یم نیزگیاج یاھ ییاراد
 .دنروآ یم یور اھ الاک ھب دوش یم یتابث یب راچد رازاب ھک ییاھ هرود رد زین نارگ ھلماعم زا یخرب

 

 ١٨۴٨ لاس رد ھک وگاکیش یراجت تائیھ Chicago Board Of Trade ھب ناوت یم نردم الاک سروب یاھ رازاب  نیرت راذگ ریثات زا یکی ناونع ھب
 .درک هراشا تفرگ لکش یدالیم

 و ناگدننک فرصم و نازرواشک ھب کمک یارب یناپمک نیا .دوب ایوس و ترذ ،مدنگ دننام یزرواشک یاھ الاک اب ھطبار رد طقف یناپمک نیا تراجت ادتبا رد
 .دروآ رد تمیق یگدنکارپ و ندوب یتمیق دنچ زا ار اھ الاک ،کسیر تیریدم ظفح

-T یتلود ھنازخ قاروا ،هرقن ،الط دننام ییاھ الاک و دراد دوجو زین نشپآ و یتآ یاھ داد رارق یناپمک نیا یاھ داد رارق تسیل رد هزورما هرکذ نایاش
Bonds هدروآ رد دوخ ششوپ تحت ار یژرنا روطنیمھ و. 



 

 

 .دش ھفاضا رازاب نیا ھب زین صخاش و هرھب خرن ،٢٠٠٧ لاس رد وگاکیش یراجت تائیھ اب Chicago mercantile Exchange تکرش ماغدا اب

 .میدوب یددعتم یالاک یاھ سروب نداتفا راک زا یتح و ماغدا دھاش ام زین ریخا یاھ لاس رد

 لاس رد دعب و داد رارق دوخ رایتخا رد ار وگاکیش یراجت تائیھ ٢٠٠٧ لاس رد ادتبا ،دیرخ زین ار رگید یالاک سروب ٣ (CME) وگاکیش یراجت سروب
 ار CME یالاک سروب رازاب هورگ ۴ نیا تیاھن رد و دندش ھفاضا ھعومجم نیا ھب COMEX)( یالاک سروب و (NYMEX) کرویوین یراجت سروب ٢٠٠٨

 .دنداد لیکشت

 

 هدیمان زین یدقن ای یکیزیف یاھ رازاب اھ رازاب نیا ھک درک تبث ار تالماعم یا ھظحل ینعی spot رازاب رد تالماعم ناوت یم اھ الاک یور رب ھلماعم یارب
 .دننک یم ھلماعم یروف لیوحت یارب ار یکیزیف یاھ الاک ناگدنشورف و نارادیرخ نآ رد ھک دنوش یم

 .تسا ریذپ ناکما اھ الاک یارب زین نشپآ تالماعم روطنیمھ و زرچویف ای یتآ تروص ھب تالماعم مھ روطنیمھ

 رد الاک کی رگا ھک تسین انعم نآ ھب نیا ھتبلا دنھد یم ششوپ ار اھ الاک زا یھورگ تالماعم مادک رھ ھک دراد دوجو رازاب ۴ اکیرمآ الاک سروب رازاب رد
 .دوش ھلماعم یرگید رازاب رد دناوت یمن رگید دشاب صاخ رازاب کی



 
  دوش یم ھلماعم لوناتا و جنرب هرقن الط ترذ دننام ییاھ الاک (CBOT) وگاکیش یراجت تایھ الاک سروب رازاب رد الثم ،رتھب کرد یارب

 .دریگ یم تروص دنتسھ یماد یاھ هدروارف زج ھک ریش و هرک و تشوگ دننام ییاھ الاک یور رب تالماعم CME رد

 و زاگ ،موینیمولآ ،تفن ،الط شورف و دیرخ لثم دوش یم ماجنا زین تازلف روطنیمھ و یژرنا یور رب تالماعم (NYMEX) کروی وین یراجت سروب رد
 قرب

 رارق اھ یکاروخ ھتسد رد ھک یمالغا ھب ناوت یم دش یم دای نآ زا New York Board Of Trade مان اب البق ھک  ICE Futures رد ھک مھ ییاھ الاک و
 درک هراشا زین رکش و لاقترپ بآ ،تالکش ،هوھق :دننام دنریگ یم

 

 .درک هراشا زین کروی وین یالاک سروب و ندنل تازلف سروب ھب ناوت یم مینک دای الاک یللملا نیب سروب یاھ رازاب نیرتمھم زا میھاوخب رگا مھ نینچمھ

 Over ای  OTC شور ھب تالماعم مھ ارثکا ھک دنوش یم ھلماعم یکینورتکلا تروص ھب اتدمع رضاح لاح رد اھ الاک ھک میزادرپب عوضوم نیا ھب ھمزال
The Counter یتالماعم شور زا اکیرمآ رد الاک سروب رازاب نیدنچ زونھ لاح نیا اب اما دوش یم ماجنا Outcry یکی شور نیا ھک دننک یم هدافتسا زین 

 لاح رد دارفا زا یدادعت ،رالات رد دیشاب هدرک هدھاشم امش ھک تسا نکمم زین اھ ملیف زا یلیخ رد ھک هدوب سروب یاھ رالات رد یتالماعم یاھ شور زا
 .دوش یم لدب و در اھ نآ نیب رد ییاھ ذغاک و دنا ھلماعم

 بسانم باختنا اب ھطبار رد ار مزال یاھ ییامنھار یا ھفرح سکراف برجم ناصصختم اب طابترا قیرط زا اھ الاک اب ندرک ھلماعم یارب دیناوت یم امش
  دیرایب تسد ھب رکورب نیرت

 ٣ ھک دیھد ماجنا ار اھ الاک یور رب یراذگ ھیامرس زین اھ  ETF نامھ ای یراذگ ھیامرس یاھ قودنص یور رب دیناوت یم امش نینچمھ ھک دیشاب ھتشاد ھجوت
 .دوش یم DBC-GSG-DJP لماش اھ قودنص نیرت ربتعم زا دروم

 یم ،رتشیب یاه سیورس هارمه هب هنازور یاه لانگیس و قفوم دیرت نونف ،هلماعم هوحن ،رگید یشزومآ یاه لیاف بسک یارب
 .دیشاب سامت رد 00971555406880 هرامش قیرط زا پآ ستاو و مارگلت رد ام نارواشم اب دیناوت
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