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 المشاركون هم منو االجنبية العمالت سوق في االساسيين الالعبين 

 ؟ الفوركس بأسواق

 حيث أدناه التوضيحي الرسم إلى نظرة إلقاء يمكنك السؤال هذا على لإلجابة

 مجموع من المختلفين المصلحة أصحاب كل حصة تطور الرسم هذا بين

 .الفوركس اسواق في اإلجمالية المعامالت

 

 

 :Commercial banks التجارية البنوك( 1)

 حوالي معامالتهم وتمثل الفوركس سوق في الكبرى المصلحة أصحاب هم

 البنوك وهناك قوي، تأثير لها يكون وبالتالي المعامالت، إجمالي من٪  43

 ، األكبر الحصة لها وهذه الذاتية لمصالحها بالمضاربة تقوم التي التجارية

 عن بالنيابة االجنبية العمالت في بالمضاربة يقوم التي التجارية البنوك وهناك

 المعامالت إجمالي إلى بالنسبة صغيرة تزال ال الحصة هذه ولكن عمالئها
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 :Central banks المركزية البنوك( 2)

 دورا تلعب لكنها صغيرة، المعامالت إجمالي في حصتها أن من الرغم على

 في االجنبية، العمالت صرف أسعار جميع تطور على كبير تأثير ولها هاما

 واتخاذ النقدية السياسة عن المسئولة هي المركزية والمصارف الواقع،

 االسواق عمليات إدارة في الحق ولهم بلدهم، في الفائدة أسعار بشأن قرارات

 لعملتهم الصرف سعر استقرار لتحقيق األجنبي النقد احتياطيات إلدارة

 :العالمية المركزية البنوك اشهر ومن المحلية،

 (FED) الفيدرالي االحتياطي -

 (ECB) األوروبي المركزي البنك -

 (BOE) إنجلترا بنك -

 (RBA) االسترالي االحتياطي البنك -

 (BOJ) الياباني المركزي البنك -

 

 :Institutional investors المؤسسات من المستثمرون( 3)

 التحوط وصناديق ، Pension Funds المعاشات صناديق الغالب في وهم

Hedge Funds التأمين شركات أو Insurance Companies هذه وكل 

 عدد إجمالي في حصتها ودائما هامة؛ موارد لديها المالية المؤسسات

 التقديرات وتشير المعامالت من٪  30 حوالي حاليا ويمثل ينمو المعامالت

 سوق في الفاعل التأثير لها يصبح سوف قليلة سنوات غضون في أنه إلى

 .الفوركس
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 :Multinational corporations الجنسيات المتعددة الشركات( 4)

 السوق هذا االجنبية، العمالت بتجارة اليوم تعمل الكبيرة الشركات معظم

 الشركات هذه أغلب والحقيقة العمله، تجاره مخاطر ضد للتحوط لهم يسمح

 الشركات األجنبية، للعمالت اآلجلة األسواق في يتاجرون األحيان معظم في

 .اإلجمالية المعامالت من٪  17 حوالي تمثل الجنسيات متعددة

 :Individuals األفراد( 5)

٪  30 حوالي زيادة في األفراد حسابات حجم أنشطة أن إلى التقديرات تشير

 صغيرة المعامالت إجمالي في حصتها ذلك، ومع ،2000 عام منذ سنويا

 الصرف سوق في مباشرة يتاجرون ال األفراد إن٪  2 نحو حاليا ويمثل

 الفوركس، بشركات الخاصة العمالت تداول منصات خالل من ولكن األجنبي

وهذا ما سوف نستعرضه   الكبرى البنوك لدى عمالء هم السماسرة الءهؤ

 خالل البرنامج التدريبى 
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