
 

 یتآ ای زرچویف دادرارق
 آ

 یکی یتآ تالماعم نایم نيا رد هک دراد دوجو لاتیجید یاهزرا رازاب هب دورو یارب یدايز یاههار

 رازاب .تسا رتمک نامز و یژرنا فرص اب دوس بسک یارب اهدرکیور نيرتتحار و نيرتبوبحم زا

 رتشیب رد ،دنشاب یرهام یاهرديرت هک یدارفا زا و تسا تفرشيپ لاح رد زور هب زور وتپيرک

 هک یناسک دوجو نيا اب .دننکیم بسک اهزرازمر رازاب تاناسون زا یبوخ رایسب یاهدوس عقاوم

 زا دنناوتیم ،دنرادن یريگناسون هار زا دوس بسک و رازاب نيا رد ندش یاهفرح هب یاهقالع

 زا نتم نيا رد .دننک هدافتسا وتپيرک تاقتشم رازاب هتسد رد یتآ ای زرچویف یاھدادرارق شور

 رب هک میاهدرک رکذ ار ديراد زاین یتآ تالماعم رتهب کرد یارب هک یدراوم مامت ،نم لوپ فیک

  .ديروآ تسد هب ار هلماعم شور نيا اب هطبار رد مزال یاهتصرف دیناوتیم نآ ساسا

  یتآ ای زرچویف دادرارق اب ییانشآ
 بوسحم لاتیجید یاهزرا تاقتشم رازاب تالماعم نيرتبوبحم زا یکی یتآ ای زرچویف دادرارق

 طسوت ،لاتیجید یاهزرا هلمج زا ،اهیياراد تمیق رد یزاب هتفس یارب یشور هب هک دوشیم

 ینیب شيپ یور رب تالماعم عون نيا یاههداد .تسا هدش لیدبت یداهن ناراذگ هیامرس



 دننام .دريگیم ماجنا اهنآ یعقاو تیکلام نتشاد نودب و دراد زکرمت هدنیآ رد اهزرا تمیق

 هلماعم هب لاتیجید یاهزرا یتآ ای زرچويف دادرارق رگید یترابع هب .ماهس ای الاک یتآ تالماعم

 شور نيا اب .دننک یدنب طرش لاتیجید زرا یتآ تمیق یور رب ات دهدیم ار ناکما نيا نارگ

 زرا شورف غلبم و خيرات قفاوت نيا رد و دريگیم تروص هدنشورف و راديرخ نيب یقفاوت

 ،قفاوت تمیق هب ندیسر تروص رد و هدش قفاوت نامز رد ات دوشیم رکذ هدنیآ رد لاتیجید

  .دوش یياهن شورف و ديرخ

 لاتیجید زرا یتآ یاهدادرارق عون نيرتبوبحم نيوک تیب یتآ ای زرچويف دادرارق رضاح لاح رد

  .دريگیم تروص فورعم زرازمر نيا یارب یتآ تالماعم مجح نيرتشیب و تسا

 ؟دنکیم راک ھنوگچ زرچویف ای یتآ تالماعم
 یراگنزمر تالماعم مرفتلپ کی رد ار لاتیجید یاهزرا یتآ ای زرچويف دادرارق دنور لاح هب ات رگا

 عون نيا ،یئزج دروم دنچ زج هب هک دیاهدش هجوتم الامتحا ،دیشاب هدید ار سننیاب دننام

 تسا نيا نآ یلصا لیلد .درادن هدنشورف و راديرخ نيب یلومعم تالماعم اب یتوافت تالماعم

 اهرديرت یترابع هب .دنهدیم ماجنا ار راک کی اقیقد هلماعم شور ود ره رد نارگ هلماعم هک

 بسانم کسير تيريدم یاهکینکت و هدرک زاب ار تروش ای گنال شورف و ديرخ یاهتیعقوم

 تالماعم و یلومعم تالماعم نيب یئزج توافت نياربانب ؛دننکیم ارجا دوس هب ندیسر یارب ار

 ،دننکیمن لمع یساسا یاهیياراد اب هک درک رکذ ار هدنیآ تمیق اب هلماعم ناوتیم ار زرچويف

 .دنريگیم ماجنا اهنآ تمیق اب طقف هکلب

 یتآ ای زرچويف یاهدادرارق ،یعقاو یاهیياراد نودب هک دیمهف ناوتیم ،لیصافت نيا اب

 رد زرازمر نآ بحاص یتآ هلماعم شرافس تبث ماگنه امش و دنوشیم رتتحار و رتناور رایسب

 هدنیآ رد هدش نيیعت تمیق اب زرا زمر شورف ای ديرخ یارب یدادرارق هکلب ؛دیوشیمن هظحل

  .دینکیم تبث

 رازاب تاقتشم ناونع هب هک دنتسه یتالماعم یاهرازبا گرزب هتسد زا یشخب یتآ یاهدادرارق

 رکذ هب مزال .هلدابم و ،هلماعم رایتخا ،CFD یاهدادرارق هلمج زا ،دنوشیم هتخانش وتپيرک

 زا یرایسب یارب یتآ یاهدادرارق ،ادتبا رد لاتیجید یاهزرا رازاب ندمآ راک یور زا لبق هک تسا

 عون نيا یهاتوک تدم زا سپ اما ؛تشاد انعم تازلف و تفن ،یياذغ عيانص دننام ،اهالاک



 ريخست ار لاتیجید یاهزرا هلمج زا ،یلام یاهرازاب مامت ات دنتفر اهرازاب نيا زا رتارف اهدادرارق

 .دننک

 ؟دنراذگیم ریثات 2023 لاس رازاب رب ھنوگچ وتپیرک تاقتشم : یداھنشیپ بلطم
 ،دشاب هتشاد اضقنا خيرات امتح هک تسا نيا یتآ ای زرچويف دادرارق طرش هک یتلاح رد

 هک دراد دوجو یمئاد یاهدادرارق مان هب لاتیجید یاهزرا تالماعم عون نيا زا یاهعومجمريز

 هیوست و اضقنا نودب اما یتنس یتآ یاهدادرارق دننام اقیقد اهدادرارق نيا .دنرادن اضقنا

 لرتنک ار لاتیجید زرا یاهظحل تمیق ،یمئاد دادرارق کی تمیق رگید یترابع هب .دننکیم لمع

 یط نآ اب یمئاد یاهدادرارق هک هیلوا مزيناکم .دنکیم هلماعم نآ هب کیدزن رایسب و هدرک

 تیعضو هب هتسب تدم هاتوک و تدمدنلب یاهديرخ ،نآ رد هک تسا یلام نيمات خرن ،دوشیم

 .دننکیم تخادرپ رگیدکی هب رازاب

 لاتیجید یاھزرا یتآ یاھدادرارق عاونا

 

 لاتیجید یاهزرا نارگ هلماعم هک دراد دوجو زرچويف ای یتآ یاهدادرارق زا یفلتخم عاونا

 نيا تیمها زئاح هتکن .دندنبب ار نآ دادرارق و هدرک باختنا اهزرا زا یکی اهنآ نيب زا دنناوتیم

 ار هدش تسیل لاتیجید یاهزرا یمامت ،اهزرازمر هلدابم یاهیفارص ای اهمرفتلپ رثکا هک تسا

 زا امش رظندروم یفارص هک دیوش نئمطم یراک ره هب مادقا زا لبق نياربانب ؛دنهدیمن هئارا



 ای یتآ یاهدادرارق عاونا همادا رد لاح .دنک ینابیتشپ یتآ ای زرچويف دادرارق و زرا زمر نآ

  .میهدیم حرش امش یارب ار زرچويف

 درادناتسا یتآ یاھدادرارق
 یتآ دادرارق کی یاههبنج مامت یلومعم لاتیجید یاهزرا یتآ یاهدادرارق ای تالماعم

 رد رقتسم CME هورگ .دنراد رب رد ار هیوست و اضقنا خيرات هلمج زا ،یتنس یاهرازاب زا درادناتسا

 یتآ تالماعم هک دندوب زرچويف ای یتآ یاهدادرارق یاهیفارص نيلوا وزج CBOE و وگاکیش

 یلیالد نيرتیلصا زا یکی هیضق نيا ،عقاو رد .دندرک یزادناهار 2017 ربماسد رد ار نيوکتیب

 .دناسر دوخ حطس نيرتالاب هب نامز نآ رد ار )BTC (نيوکتیب تمیق هک دوب

 یاهخيرات اب ار نيوکتیب یتآ ای زرچويف دادرارق نيدنچ وگاکیش رد رقتسم CME هورگ هزورما

 هب اضقنا خيرات رد اهدادرارق مامت نيوکتیب یتآ میوقت قباطم ،دنکیم هئارا توافتم یاضقنا

 ای یتآ یاهدادرارق لاتیجید زرا یاهیفارص زا یخرب ،سکعرب .دنوشیم هیوست اکيرمآ رالد

 نيا رثکا .هريغ و سکیا یت فا ،تیب یاب ،سنناب دننام .دننکیم هئارا ار درادناتسا زرچويف

 رالد هب الومعم هک ار یياهدادرارق و ههام هس تدم هب ار نيوک تیب یتآ تالماعم اهیفارص

 نيا رد یتآ یاهدادرارق بلغا قيرط نيا هب .دنهد یم هئارا ار دنوشیم ماجنا اکيرمآ

 لآهدیا یناسون تالماعم یارب تهج نيا زا و دنوشیم هیوست رابکی هام هس ره اهمرفتلپ

 .دنتسه

 یکیزیف لیوحت اب یتآ یاھدادرارق
 اب یتآ یاهدادرارق ،دنراد اضقنا خيرات هک لاتیجید یاهزرا یتآ ای زرچويف دادرارق زا یرگید عون

 .دندش یفرعم Bakkt طسوت راب نيلوا یارب تالماعم زا عون نيا .دنتسه یکيزيف لیوحت

 )NYSE( کرويوين راداهب قاروا سروب ،)Intercontinental Exchange (ICE طسوت هک یداهن(

 هداد حيضوت الاب رد هک یلومعم یتآ یاهدادرارق اب عون نيا توافت اهنت ).دوشیم تیامح

 هب و هیوست اضقنا خيرات ندیسر یاهتنا ات و نامز لوط رد لاتیجید یاهزرا هک تسا نيا ،دش

 یياراد کلام نامز لوط رد راديرخ شور نيا اب نياربانب ؛دنوشیم هداد لیوحت راديرخ

  .اضقنا خيرات نایاپ رد هن ،دوشیم یلاتیجید

 



 یمئاد یاھدادرارق
 زا .دوشیم بوسحم لاتیجید یاهزرا یتآ تالماعم زا یرگید بوبحم عون یمئاد یاهدادرارق

 طسوت دنتسناوت تعرس هب ،دنتسین یکتم اضقنا خيرات هب تالماعم عون نيا هک یياج نآ

 دادرارق یمئاد تمیق نيب توافت ،شور نيا رد .دنوش هتفريذپ لاتیجید زرا گرزب یاهیفارص

 تفايرد ار نآ یسک هچ و دهد ماجنا ار تخادرپ یسک هچ هک دنکیم نيیعت یاهظحل تمیق و

  .دیامن

 یتآ تالماعم یایازم

 

 یایازم زا یخرب اجنیا رد .دناهدش بوبحم رایسب اهرازاب بلغا رد یدايز لیالد هب یتآ تالماعم

 رکذ ار ديريگب رظن رد هلماعم عون نيا باختنا زا لبق دیاب هک وتپيرک یتآ یاهدادرارق

 :مینکیم

 یدتبم دارفا یارب رتتحار و ناسآ ھلماعم
 مزلم ار امش هکارچ ؛تسا ناسآ یراگنزمر یاهزرا اب هلماعم رد نایدتبم یارب یتح یتآ تالماعم

 .دنکیم نما لاتیجید لوپ فیک کی نتشاد و یگدنوشدقن تیلباق اب رازاب کی هب یسرتسد هب

 زا رتشیب ربارب هس ات ود وتپيرک یتآ ای زرچويف یاهدادرارق رد تالماعم مجح لیلد نيمه هب

  .تسا یاهطقن تالماعم مجح



  ios و دیوردنا یاھ یشوگ یارب لاتیجید زرا لوپ فیک نیرتھب یفرعم : یداھنشیپ بلطم
  رتشیب دوس بسک
 یارب یرتهجوت لباق دوس ،دوشیم هلماعم مرها اب وتپيرک یتآ تالماعم هک یياهنامز رد

 میظنت ربارب 100 ات ار مرها دیناوتیم تیب یاب یفارص رد لاثم ناونع هب ؛دراد هارمه هب ربراک

 ،دوجو نيا اب .دینک دراو هیامرس ناونع هب رالد 10 اهنت اب رالد 1000 شزرا هب یتیعقوم و هدرک

 زين هیامرس یارب کسير ،مرها زا هدافتسا ماگنه هک دینادب یبوخ هب مه ار هتکن نيا دیاب

 .تسا رتشیب

 ھیامرس بذج
 .تسا گرزب یاهتکرش یارب هیامرس بذج ،یتآ ای زرچويف دادرارق زا هدافتسا یایازم رگید زا

 اب ار دوخ تالوصحم دناوتیم ،دشاب هتشاد هیامرس بذج دصق یتکرش رگا ،رتشیب حيضوت یارب

 شورف شيپ یعون هب دوخ شور نيا هک دناسرب شورف هب زرچويف ای یتآ یاهدادرارق

 نيمات نارگهلماعم نادرگرس لوپ قيرط زا تکرش زایندروم هیامرس و دوشیم بوسحم

  .دوشیم

 ؟دوشیم داھنشیپ یناسک ھچ ھب یتآ ای زرچویف دادرارق اب دوس بسک
 تيريدم ،یتحار لیلد هب ار لاتیجید یاهزرا یتآ ای زرچويف یاهدادرارق یداهن نارگهلماعم

 تالماعم زا عون نيا .دنهدیم حيجرت یدقن رازاب هب تبسن که تالمح رتمک رطخ و هیامرس

 ناشن ار تاقتشم زا یرگید عون هک دنتسه لاتیجید زرا بوبحم یاههنيزگ زا نانچمه وتپيرک

 یياراد زا تاناسون کسير ربارب رد ات دزاسیم رداق ار نارگهلماعم قتشم ود ره .دنهدیم

 زا رتروآدوس دناوتیم هک دننک هبرجت ار یدیدج یتالماعم یاهلکش و دننک تظفاحم دوخ

 ؛دینک طایتحا مرها زا هدافتسا ماگنه هک دینک هجوت دوجو نيا اب .دشاب یلومعم تالماعم

 مه رگید یتلاح رد اما ،دوش الاب رایسب دوس بسک هب رجنم دناوتیم دنچره راکهار نيا هکارچ

  .دنک دوبان ار امش هیامرس لک دناوتیم

 


