
 1شامي المحمودي                                    : أفضل األوقات لمتاجرة العمالت          إعداد 

trader_forex_arabic/group/com.yahoo.groups.finance://http/        com.saudifx@shami  

  

  بسم ا الرمحن الرحيم
  
  
  
  
  

  ما ھي أفضل األوقات للمتاجرة في سوق العمالت؟
  

  
  
  
  

 ساعة في الیوم و نتیجة لذلك فانھ من المستحیل متابعة كل حركات 24یعمل سوق العمالت 
التوقیت ھو أھم عامل في تجارة العمالت وللوصول إلى إدارة . السوق و التجاوب معھا في حینھا

طریقة متاجرة ناجحة، علیك بمعرفة أھم األوقات وأكثر األوقات التي یكون فیھا استثماریة و
باإلضافة . السوق أكثر نشاطا على مدار الیوم للحصول على فرص أوسع في ساعات متاجرتك

إلى السیولة فان اختالف مدى و مقدار المجال الذي یتحرك فیھ الزوج یعتمد أیضا على الموقع 
إن معرفة أفضل األوقات في الیوم التي یتحرك فیھا الزوج . االقتصادیةالجغرافي و العوامل 

في ھذا المقال نخبرك بأفضل . بشكل واسع أو ضیق تساعد المضارب على تطویر استثماره
األوقات التي تكون فیھا األزواج الرئیسیة أكثر حركة أو أوسع مجال حسب األوقات المختلفة لكل 

 یبین لنا معدل عدد النقاط التي یتحرك بھا الزوج في مختلف ،1-5في جدول . منطقة أو سوق
  .2004 إلى 2002األوقات حسب إحصاءات 
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   شرق أمریكاEST صباحا بتوقیت 4 مساء إلى الساعة 19) طوكیو( الفترة األسیویة 
  

نتاج خالل الفترة األسیویة ، یأخذ سوق طوكیو الحصة الكبرى من ھذه الفترة ویتبعھ أیضا إ
بالرغم من ضعف تأثیر البنك المركزي الیاباني على سوق . سوقي ھونج كونج و سینقافورة

سوق طوكیو ھو أول . الفوركس إال أن سوق طوكیو یضل واحد من أھم مراكز التداول في أسیا
ویستخدم أكثر المضاربین تحرك ھذا السوق كعالمة لقیاس . سوق رئیسي أسیوي یبدأ العمل 

یكون التحرك في سوق طوكیو ضعیفا في بعض . ق و أداة لتفعیل استراتیجیاتھمفعالیة السو
الفترات لكن اغلب البنوك االستثماریة و المحافظ الكبرى عرف عنھا باستخدام ھذه الفترة لتحدید 

 تعطیك معلومات عن مجال تحرك العمالت 1- 5الصورة . أماكن دخولھم و خروجھم من السوق
  .ل الفترة األسیویةالمختلفة بالنقاط خال

 تعتبر اختیار جید الن  USD/JPY, GBP/CHF, GBP/JPYللمضاربین المغامرین فان 
مدى ھذه األزواج في الفترة األسیویة یعطي الفرصة للمضار الیومي للحصول على فرص ربح 

بنوك االستثمار األجنبیة و المحافظ الكبرى و التي دائما ما تتحكم .  نقطة90محتملة بمعدل 
 عند دخولھا لسوق األسھم األمریكیة USD/JPYبأصول الدوالر تقوم بعملیات تحویل الزوج 

 ملیار دوالر من احتیاطات 800 و الذي یملك أكثر من يإن بنك الیابان المركز. وسق السندات
 في وقت USD/JPYیقوم بلعب دور مھم في العرض و الطلب على زوج . الخزینة األمریكیة
كما یجب إن ال نغفل إن التجار المصدرین في الیابان یستخدمون ساعات .انيعمل السوق الیاب

م یدخلون ضمن العرض و ھالعمل في الیابان لتحویل أرباحھم من عملھ إلى أخرى بمعنى أخر ف
 تصاحبھا حركة واسعة خصوصا مع بدء GBP/JPY و GBP/CHFكما إن األزواج . الطلب

  .ستعدادھا الستقبال افتتاح الفترة األوربیةالبنوك المركزیة و المحافظ الكبرى ا
 تعتبر خیارا جیدا AUD/JPY, GBP/USD, USD/CHFفان األزواج . للمضاربین الحذرین

ألنھا تسمح للمضاربین على المدى المتوسط إلى البعید باالستفادة من المؤشرات االقتصادیة . لھم
طي المضاربین الفرصة لحمایة عقودھم إن المدى المعتدل لتحرك األزواج یع. عند اتخذا القرار

  . وطرق عملھم من تذبذبات السوق العنیفة

  



 4شامي المحمودي                                    : أفضل األوقات لمتاجرة العمالت          إعداد 

trader_forex_arabic/group/com.yahoo.groups.finance://http/        com.saudifx@shami  

   شرق أمریكاEST مساء بتوقیت 5 صباحا إلى 8من ) نیویورك( الفترة األمریكیة 
  

من حجم سوق العمالت % 19حیث إن .  سوق نیویورك ثاني اكبر سوق لتداول العمالترتعتب
كما انھ یعتبر مركز مالي یحمي تراجع سوق . 2004م تتم في ھذا السوق حسب إحصاءات عا

العمالت الذي ینخفض من مستویاتھ السابقة استعدادا الفتتاح السوق من جدید في الفترة األسیویة 
 صباحا إلى الظھر 8إن اغلب التحویالت المالیة في سوق نیویورك تتم بین الساعة . للیوم التالي

  . الن المضاربین في األسواق األوربیة ما زال یعملونوھذه الفترة تحوي سیولة عالیة جدا
 ,GBP/USD, USD/CHF, GBP/JPYللمضاربین المجازفین، تعتبر األزواج 

GBP/CHF نقطھ 120 اختیارا مناسبا لھم الن المعدل الیومي لتحرك األزواج یكون في حدود 
 بالدوالر األمریكي تویالإن نشاط ھذه األزواج نتیجة الرتباط ھذه التح. 5-2انظر إلى الصورة 

فان المضاربین األجانب . عند افتتاح سوق األسھم و السندات األمریكیة في الفترة األمریكیة. 
 تیقومون بتحویل لعمالتھم المحلیة مثل الین الیاباني و الیورو و الفرنك السویسري إلى دوالرا

 األوربي یجعل األزواج كما إن تداخل السوق األمریكي مع. أمریكیة لالنخراط في السوق
GBP/JPY, GBP/CHFأكثر األزواج في سوق العمالت ترتبط .  في أوسع مجالھا الیومي

كان تكون وسیط أو تحویل مبدأ قبل التحویل إلى . بالدوالر األمریكي مباشرة أو غیر مباشرة
 فان الجنیة اإلسترلیني یتم تحویلھ إلى الدوالر األمریكي GBP/JPYمثال في حالة . العملة التالیة

 یتدخل فیھ عملیتان للتحویل على GBP/JPYو علیھ فان . قبل إن یحول إلى الین الیاباني 
 یتم تحدیده GBP/JPY وعلیة فان حجم تداول زوج USD/JPY و GBP/USDاألزواج 

 لدیھم عالقة عكسیة أي USD/JPY و GBP/USDوبما إن . حسب عالقة الزوجین السابقین
ویمكن تطبیق نفس .  مضاعفGBP/JPYفان مجال وحجم تداول . إن اتجاه تحركھما معاكس
إن المضاربین مع .  باستثناء أن لھذا الزوج قوة اكبرUSD/CHFالمبدأ السابق على حركة 

. ا أیضالكن علیك األخذ في الحسبان خطورتھ. األزواج ذات المجال الواسع قد تكون مربحة جدا
. لذلك على المضاربین دائما إن یوجھوا استراتیجیاتھم عملھم للتتماشى مع حاالت واتجاه السوق

الن ھذه التحركات الواسعة قد تفشل عملیاتك خصوصا إن العمل یكون بالمارجن أو الروافع 
  .المالیة
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ا  تعتبر خیارUSD/JPY, EUR/USD, USD/CADو للمضاربین الحذرین، فان األزواج 
جیدا لھم الن مجال تحركھا یعتبر محافظا وبإمكانك الحصول على بعض األرباح بدون مخاطرة 

عالیة حیث إن السیولة العالیة تسمح للمضاربین للحصول على األرباح وقطع الخسائر بسرعة 
  .كما إن تحركھا ومجال عملھا تعتبر مناسبة للمضاربین على المدى الطویل. وكفاءة عالیة

  
   شرق أمریكا EST  ظھرا بتوقیت12 صباحا إلى 2من ) لندن(ألوربیة الفترة ا

  
من حجم سوق العمالت تتم في % 30حیث إن , یعتبر سوق لندن اكبر سوق لتداول العمالت

كما إن كثر البنوك التي تتعامل في البورصة و المضاربة تقع في لندن و اغلب .سوق لندن
وھذا ما یجعل سوق . ندن نظرا للسیولة وكفاءة العمل فیھالحواالت المالیة تتم وتكتمل وقت سوق ل
 فان نصف األزواج أالثني عشر الرئیسیة 5- 3 للصورة الندن یحوي أكثر تعامالت العمالت وفق

 تتعدى حاجز GBP/JPY, GBP/CHFكما نرى إن زوجي .  نقطة80تتعدى حاجز مجال 
 نقطة تستطیع إن تجني منھا 140 نقطة وھم خیار دائم لمحبي المخاطرة ألنھا مع مجال 140

إن ساعات العمل في سوق لندن ترتبط مباشرة مع الفترة األمریكیة  و . ربح كبیر في وقت قصیر
فحالما تنھي البنوك الكبرى و المؤسسات االستثماریة إعادة تقییم سنداتھا ، فإنھا بحاجة . األسیویة

إن تداخل ھذه . دا الفتتاح السوق األمریكيإلى تحویل أصولھا األوربیة إلى أصول أمریكیة استعدا
التحویالت من قبل الالعبون الرئیسیون في سوق العمالت في الفترة األوربیة ھي ما تجعل مجال 

  .التحرك یصل إلى أقصى حاالتھ
 ,EUR/USD: وللمضاربین المغامرین فان لدیھم الكثیر من العمالت التي تناسبھم مثل

USD/CAD, GBP/USD, USD/CHF  نقطة كمجال یومي لھا مما یجعل 100بمعدل 
وكما أسلفت فان التداول بین العمالت األوربیة و األمریكیة . العدید من فرض الدخول متوفرة فیھا

  .تصل إلى ذروتھا استعدادا الفتتاح السوق األمریكي
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 ,NZD/USD, AUD/USD, EUR/CHFفان األزواج , أما المضاربین المحافظین
AUD/JPYكما إن ھذه .  نقطة تعتبر مالئمة لنوع مضاربتھم50جال تحرك في حدود   مع م

  .األزواج یسھل التنبؤ بحركتھا بناء على فھم المؤشرات االقتصادیة التابعة لھا
  

   شرق أمریكاEST ظھرا بتوقیت 12 صباحا إلى 8تداخل الفترة األمریكیة و األوربیة من 
  

 5- 4انظر إلى الصورة ( خل اكبر سوقین في العالم یصل سوق الفوركس إلى ذروة عملة عند تدا
من متاجرة العمالت في الفترة % 70 تحوي EST ظھرا بتوقیت 12 صباحا و 8المتاجرة بین ) 

إن ھذه النسبة كفیلة بإغراء . من متاجرة العمالت في الفترة األوربیة% 80األوربیة و 
 الذین ال یستطیعون مراقبة الشاشة المضاربین الباحثین عن ترك واسع وفرصة للدخول خصوصا

  .لوقت طویل
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   شرق أمریكا EST عصرا بتوقیت 4 صباحا إلى 2تداخل الفترة األسیویة و األوربیة من 
  

إن حجم التداول ومجال العمل في ھذه الفترة یعتبر األقل من فترات العمل األخرى بسبب بطئ 
مع ضیق مجال الحركة في ھذه الفترة فان  ) 5-5ة انظر الصور( الحركة في صباح أسیا 

المضاربون المغامرون یأخذونھا كفترة راحة أو استعداد النطالق السوق مع افتتاح السوق 
  .األوربي و األمریكي

  

  
  

  .ھذا وصلى اللھم وسلم على نبینا محمد والھ
  

  :تنبیھ •
. جمة و نشر ھذا المقالتجدر اإلشارة إلى أن األخ محمد أسامة من مصر قد سبقنا في تر

  .سالین اهللا العلي القدیر أن یجزیھ ویجزینا خیر الجزاء
  


