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2فاریکس مارکیٹ کیا ہے؟



فاریکس یا FX – فارن ایکسچینج کا مخفف ہے – کرنسی ڻریڈنگ کے لئے ایک سب سے بڑی عالمی مالیاتی منڈی ہے۔ فاریکس پر، تنظیمیں اور لوگ رقوم کا تبادلہ 

کرتے ہیں، خطرات کے آکے باڑ لگاتے ہیں، اور منافع کماتے ہیں۔

FX کیلئے کوئی مادی جگہ نہیں ہے جہاں سرمایہ کار کرنسی کی تجارت کے لئے جائیں. یہ بینکوں، بروکرز، مالیاتی اداروں اور انفرادی ڻریڈرز (زیاده تر بروکرز یا 

بینکوں کے ذریعہ ڻریڈنگ کرنے واال) کو جوڑنے واال ایک الیکڻرانک نیٹ ورک ہے۔ 

دنیا بھر کے مالیاتی مراکز ہیں – لندن، نیویارک، ڻوکیو، ہانگ کانگ اور سنگاپور – مختلف خریداروں اور بیچنے والوں کے لئے ایک اہم ستون کے طور پر کام کرتے 

ہیں. انڻر بینک کرنسی مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لئے، آپ کو فاریکس بروکر سے رابطہ کرنا ہوگا۔
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4 ڻریڈ کیا کی جائے؟



https://fbs.com/trading/specs?SpecsSearch%5Bgroup%5D=cfd

FX مارکیٹ دن کے 24 گھنڻے، ہفتے میں 5 دن کھلی ہوتی ہے. اگرچہ کرنسیوں کی ڻریڈنگ چوبیس گھنڻے نان سڻاپ ہوتی ہے، لیکن مارکیٹ کے کھالڑی دنیا 

کے کسی خاص خطے میں اس وقت کے مطابق مارکیٹ کے کھلنے کیبطابق تجارتی سیشنوں میں ڻریڈنگ کرتے ہیں۔ 

عام طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ چار تجارتی سیشن ہوتے ہیں: 

آسڻریلین  •

ایشائی  •

یورپین  •

امریکن  •

FX کا دن آسڻریلیا اور نیوزی لینڈ سے شروع ہوتا ہے، ایشیاء تک پھیال ہوا، یورپ تک جاری رہتا ہے، اور آخر میں، امریکہ اور کینیڈا پہنچتا ہے۔ عام طور پر، ان 

سیشنوں کے آپسی مالپ کے وقت تجارتی حجم زیاده ہوتا ہے۔ 

تجارتی سیشنوں پر نظر رکھیں کیونکہ ان ادوار کے دوران کرنسی کی تجارت زیاده متحرک ہوجاتی ہے۔   

 

 

5 کرنسیاں

کرنسیاں  

فاریکس  ڻرانزیکشن میں دو کرنسی شامل ہوتی ہیں، جن کو کرنسی کا جوڑا کہا جاتا ہے۔ مثال کیطور پر، 

 EUR/USD

جوڑی میں امریکی ڈالر میں ایک یورو کی قیمت ظاہر کرتی ہے

کرنسی جوڑوں کی مختلف اقسام ہیں. 

بڑے جوڑےتمامبڑے جوڑوں مینامریکی ڈالر شامل ہے اور ڻریڈرز کے درمیان بہت مشہور ہیں: 

جیسا کہ یہ سب سے زیاده ڻریڈ کئے جانے والے جوڑے ہیں، ان کا رجحان زیاده متحرک ہوتا ہے اور ان 

میں بہترین تجارتی حاالت ہوتے ہیں۔ 

کراس   دو مقبول کرنسیوں پر مشتمل ہے، لیکن امریکی ڈالر شامل نہیں. سب سے عام کراس میں یورو، 

ین اور برطانوی پاؤنڈ شامل ہیں: 

ہم جانتے ہیں کہ تیل کی قیمت بیرل میں اور سونے کے بلین میں ہے۔ تاہم، آپ کو سمجھنا چاہئے کہ تیل کی منڈی میں جاتے وقت آپ کو کنڻینر میں اصلی تیل 

نہیں ملے گا۔ 

 . CFD   :تو آپ کیا حاصل کریں گے؟ ڻریڈنگ کیلئے آپ کو تیل، سونے یا اسڻاک پر غور کرتے ہوئے، تین جادوئی خط نظر آئیں گے

 CFD کا مطلب ہے"کنڻریکٹ آف ڈیفرینس" یہ ایک خاص قسم کا معاہده ہے جو ایک بنیادی اثاثہ کی قیمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس سے ڻریڈرز کو ڻریڈ کے داخلے 

کی قیمت اور اخراج کی قیمت کے درمیانی فرق سے فائده اڻھانے میں مدد ملتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، CFD کے ساتھ آپ کو ان اثاثوں کو مادی طور پر 

خریداری کے بغیر سونے / تیل / اسڻاک کی قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں پر رقم کمانے کا موقع ملتا ہے۔ آسان، ہے؟ 

 

اگر آپ صرف ڻریڈنگ کرنا سیکھ رہے ہیں تو، کچھ بڑے 

جوڑے منتخب کریں۔ آپ کو ان کے بارے میں بہت سارے 

تجزیات ملیں گے اور آپ کے تجارتی کیریئر کا آغاز 

ہموار اور خوشگوار ہوگا۔ وقت کے ساتھ، متنوع: اپنے 

پورٹ فولیو میں کراس اور غیر ملکی جوڑے شامل کریں۔ 

اس طرح آپ اپنا نفع زیاده سے زیاده اور اپنے خطرات کو 

کم سے کم کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔   

 

EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, وغیره

EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD, وغیره. 

CFD



https://fbs.com/analytics/tips/brent-and-wti-where-differences-lie-9580

HTTPS://FBS.COM/ANALYTICS/CALENDAR HTTPS://FBS.COM/ANALYTICS/NEWS
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تیل کی قیمتوں کو کون اثر انداز کرتا ہے؟  

امریکی فاضل گنجائش
 کم ہونا 

عرب تیل کی بندش
 

عراق نے کویت پر حملہ کیا
 

ایرانی
انقالب

 

ایران-عراق جنگ

 

ایشیائی مالی بحران

 

9/11 کے حملے

عالمی معاشی تباہی اوپیک پروڈکشن
کوڻہ میں کوئی تبدیلی نہیں

اوپیک نے MMBPD 4.2 کے اہداف میں کمی کی

خام تیل کی درآمد شده ریفائنر میں حصول کی الگت ۔ WTI خام تیل کی قیمت

کم فالتو
صالحیت

اوپیک نے MMBPD 1.7 کے اہداف میں کمی کی

 

ذرائع: امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن ، تھامسن رائٹرز

 

سعودیوں نے سوئنگ پروڈیوسر کا کردار ترک کردیا

 

آئیے تیل کیساتھ شروع کریں، دنیا کے اہم ایندھن والے مواد سے۔ 

برینٹ اور WTI تیل کے دو بڑے معیار ہیں جن میں آپ ڻریڈنگ کرسکتے ہیں۔ دونوں اثاثے ایک ہی 

سمت میں حرکت کرتے ہیں، لیکن قیمت کی اصل سطح میں فرق ہوتا ہے کیونکہ یہ تیل کے امتزاج دنیا 

کے مختلف خطوں میں تیار ہوتے ہیں۔ 

آئل مارکیٹ کی سمت فراہمی اور طلب پر منحصر ہے۔ 

سپالئی سے مراد دنیا بھر میں پیدا ہونے والے تیل کی مقدار ہے: اگر پیداوار بڑھتی ہے تو، تیل سستا ہوجاتا ہے۔ دوسری طرف، اگر پیداوار میں کمی آتی   •

ہے (مثال کے طور پر، اگر آئل پروڈیوسر اس کو محدود کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا اگر تیل کی کچھ سہولیات ناقص کارگردگی کا مظاہره کرتی ہیں)، تو تیل 

کی فراہمی محدود ہوجاتی ہے اور قیمت بڑھ جاتی ہے۔ 

جب دنیا کی اہم معیشتیں مضبوط نمو دکھاتی ہیں تو تیل کی مانگ زیاده ہوتی ہے۔ اس طرح کے ادوار میں تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ملکوں   •

کے مالی اور معاشی بحرانوں کے اوقات میں تیل کے خریداروں کو مشکالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خریداری کو کم کرتے ہیں۔ کم طلب کی وجہ سے 

بیچنے والے اس کموڈیڻی کی قیمتوں میں کمی کرتے ہیں۔ 

مارکیٹ کی چالوں کو سمجھنے کیلئے آپ کو خبریں اور  اکنامک کیلینڈر کو ضرور چیک کرنا چاہیے۔



HTTPS://FBS.COM/TRADING/SPECS?SPECSSEARCH%5BGROUP%5D=STOCKS

   سڻاک مارکیٹ انڈیکس

7

بڑی کمپنیوں کا اسٹاک 

 گولڈ
میڻا ڻریڈر میں گولڈ کو XAU/USD سے جانا جاتا ہے۔ 

سونا ایک روایتی محفوظ سرمایہ کاری ہے: سلطنتیں عروج و زوال کا شکار ہوتی ہیں، نئے مالی وسائل 

آتے جاتے ہیں ، لیکن قیمتی دھات ہمیشہ اپنی جگہ موجود رہتی ہیں۔ 

جب لوگ پیسے کو سمبھال کر رکھنا چاہتے ہیں تو وه سونا خریدتے ہیں۔ اس اصول کے قلیل مدتی 

ڻیرڈنگ کے لئے براه راست یہ نتائج ہیں:

عالمی غیر یقینی صورتحال کے وقت سونے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔   •

جب ڻریڈرز خطره مول لینے پر راضی ہوجاتے ہیں تو سونے کی قیمت نیچے آجاتی ہے۔   •

مارکیٹ کے جذبات کو پکڑنے کے لئے، آپ کو خبروں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ 

 FBS کیساتھ آپ ہمیشہ اسڻاکس میں BUY یعنی خرید اور SELL یعنی فروخت کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ، آپ  اسڻاک CFDS۔ میں 

ڻریڈنگ کریں گے۔ اسڻاک مارکیٹ میں نفع حاصل کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے کہ اسڻاک CDFS  کیساتھ 

ڻریڈنگ فیچرز بالکل کرنسی ڻریڈنگ جیسے ہی ہیں۔ فرق صرف ان عوامل میں ہے جو اسڻاک کی قیمتوں میں اضافہ اور زوال کا سبب بنتے ہیں۔  

اسڻاک کی قیمتوں کی نقل و حرکت کا انحصار اس مالی کمپنی اور اس خاص کمپنی سے متعلق دیگر خبروں پر ہے۔ مثال کے طور پر، ڻیسال کے سڻاکس میں 

اضافہ اس وقت ہوگا جب کمپنی کسی نئے ماڈل کا اعالن کرتی ہے۔ 

اسڻاک کی کامیابی کی پیشنگوئی کے لئے، آپ کو  معاشی کیلینڈر  میں دستیاب کمپنی کی آمدنی کی رپورڻوں کے ساتھ ساتھ FBS ویب سائٹ پر نیوز فیڈ کو 

بھی جانچنا چاہیے۔   

ایکویڻی انڈیکس

 ایکوئڻی انڈیکس   یا اسڻاک مارکیٹ انڈیکس اسڻاک مارکیٹ کی کارکردگی، یا اس کے مخصوص حص کی وضاحت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ 

مثال کے طور پر، S&P 500 ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح بڑی امریکی کمپنیوں کے اسڻاک مجموعی طور پر کارکردگی کا مظاہره کررہے ہیں۔ NASDAQ میں 

بڑی بڑی کمپنیوں کے بارے میں معلومات موجود ہوتی ہیں۔

کسی بھی ملک میں کاروبار کی بہتر صورتحال (کم شرح سود، معاشی اور سیاسی استحکام وغیره کیساتھ ،شروط ہوتی ہے)جس سے اسڻاک انڈیکس میں اتنا ہی 

اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ طویل مدتی چارٹ پر نگاه ڈالیں تو، امریکی اسڻاک ہمیشہ ہی اوپر کی طرف مڑتا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی حد نہیں 

ہے!    
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9 ڻریڈ کب کی جائے



FX مارکیٹ دن کے 24 گھنڻے، ہفتے میں 5 دن کھلی ہوتی ہے. اگرچہ کرنسیوں کی ڻریڈنگ چوبیس گھنڻے نان سڻاپ ہوتی ہے، لیکن مارکیٹ کے کھالڑی دنیا 

کے کسی خاص خطے میں اس وقت کے مطابق مارکیٹ کے کھلنے کیبطابق تجارتی سیشنوں میں ڻریڈنگ کرتے ہیں۔ 

عام طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ چار تجارتی سیشن ہوتے ہیں: 

آسڻریلین  •

ایشائی  •

یورپین  •

امریکن  •

FX کا دن آسڻریلیا اور نیوزی لینڈ سے شروع ہوتا ہے، ایشیاء تک پھیال ہوا، یورپ تک جاری رہتا ہے، اور آخر میں، امریکہ اور کینیڈا پہنچتا ہے۔ عام طور پر، ان 

سیشنوں کے آپسی مالپ کے وقت تجارتی حجم زیاده ہوتا ہے۔ 

تجارتی سیشنوں پر نظر رکھیں کیونکہ ان ادوار کے دوران کرنسی کی تجارت زیاده متحرک ہوجاتی ہے۔   

 

 

پھر بھی، یہاں تک کہ 1000 یورو یا 1000 امریکی ڈالر ایک مستحکم رقم ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت 

کھولنے کے لئے آپ کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ جواب نہیں ہے، آپ زیاده سے زیاده 1 امریکی ڈالر سے 

ڻریڈنگ شروع کرسکتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟

 اس کا جواب نام نہاد  "لیوریج"  میں ہے۔ ایک بروکر آپ کو فائده اڻھانے کی اجازت دے کر آپ کو اپنے اکاؤنٹ کے 

توازن سے زیاده رقم فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 1:100 کی لیوریج ہے تو، ایک بروکر آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں 

ہر ڈالر کے لئے 100 امریکی ڈالر قرض لینے کے قابل بناتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ میں 

1000 امریکی ڈالر ہیں اور 1:100 لیوریج ہے تو، آپ 100000 امریکی ڈالر تک کی قدر کے ساتھ تجارتی پوزیشن 

میں داخل ہوسکتے ہیں۔ 

 فائده مند تجارت کو کھولنے کے لئےآپ کے اکاؤنٹ میں جو رقم درکار ہوتی ہے اسے  "لیوریج"  کے نام سے جانا 

جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ، 1000 امریکی ڈالر 100000 امریکی پوزیشن کے لئے 

مارجن ہے۔  

آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 امریکی ڈالر کے ساتھ، 500 امریکی ڈالر کے منافع کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس 

تجارت میں اپنے اکاؤنٹ کی ٪50 قیمت حاصل کی ہے۔

 

23:00-08:00

23:00-08:00

22:00-07:00

21:00-06:00

07:00-16:00

08:00-17:00

12:00-21:00

13:00-22:00

موسم گرما (تقریبا اپریل ۔ اکتوبر)

 

برطانیہ

 

امریکہ

 

جاپان

 

آسڻریلیا

 

موسم سرما (تقریبا۔ اکتوبر - اپریل)

 

موسم سرما (تقریبا۔ اکتوبر - اپریل)

 

موسم سرما (تقریبا۔ اکتوبر - اپریل)

 

موسم سرما (تقریبا۔ اکتوبر - اپریل)

 

موسم گرما (تقریبا اپریل ۔ اکتوبر)

 
موسم گرما (تقریبا اپریل ۔ اکتوبر)

 

موسم گرما (تقریبا اپریل ۔ اکتوبر)
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ہم جانتے ہیں کہ تیل کی قیمت بیرل میں اور سونے کے بلین میں ہے۔ تاہم، آپ کو سمجھنا چاہئے کہ تیل کی منڈی میں جاتے وقت آپ کو کنڻینر میں اصلی تیل 

نہیں ملے گا۔ 

 . CFD   :تو آپ کیا حاصل کریں گے؟ ڻریڈنگ کیلئے آپ کو تیل، سونے یا اسڻاک پر غور کرتے ہوئے، تین جادوئی خط نظر آئیں گے

 CFD کا مطلب ہے"کنڻریکٹ آف ڈیفرینس" یہ ایک خاص قسم کا معاہده ہے جو ایک بنیادی اثاثہ کی قیمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس سے ڻریڈرز کو ڻریڈ کے داخلے 

کی قیمت اور اخراج کی قیمت کے درمیانی فرق سے فائده اڻھانے میں مدد ملتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، CFD کے ساتھ آپ کو ان اثاثوں کو مادی طور پر 

خریداری کے بغیر سونے / تیل / اسڻاک کی قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں پر رقم کمانے کا موقع ملتا ہے۔ آسان، ہے؟ 

 

جب آپ تجارتی اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ 

لیوریج کا سائز مقرر کر سکتے ہیں۔ 

لیوریج آپ کے ممکنہ منافع کو بڑھا دیتا 

ہے، لیکن اگر مارکیٹ آپ کے خالف 

ہوجائے تو یہ آپ کے نقصان کو بھی بڑھا 

دیتا ہے۔ ابتدائی افراد کے لئے عام طور 

پر 1:100 کی لیوریج کی سفارش کی 

جاتی ہے۔ 



11 شروعات کیسے کی جائے



میڻا ڻریڈر ڻریڈنگ کا سب سے مقبول پلیٹ فارم ہے۔ اگر آپ چارٹ کا تجزیہ کرنے اور ماہر مشیروں (EA) کی مدد حاصل کرنے کے ساتھ 

ساتھ 50 اشارے یعنی انڈیکیڻرز اور تجارتی آالت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو، یہ یہی سافٹ وئیر آپ کی پسند ہونی چاہئے۔ 

میڻا ڻریڈر 4 نئے ڻریڈرز کیلئے بہتر ہے جو آپ کو فاریکس مارکیٹ پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد فراہم کرے گا.  •

میڻا ڻریڈر 5 گہرائی سے تجزیہ کرنے اور وسیع پیمانے پر اثاثوں کی تجارت کے لئے ڻھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے اسڻاک۔  •

۔ FBS TRADER ایک کسڻمائزڈ آل ان ون ون ڻریڈنگ پلیٹ فارم ایپ ہے۔ اس میں ایسی خصوصیات کو یکجا کیا گیا ہے جیسے:

سمارٹ انڻرفیس آپ کو اپنے آرڈر ترتیب دینے کی اجازت دیتا ہے اور اکاؤنٹ کی سیڻنگ کو صرف کچھ ہی کلکس میں کرسکتے ہیں.  •

100 سے زائد پیمنٹ سسڻم سے فوری ڈپازٹ اور ڈرا.  •

پروفیشنل سپورٹ ڻیم 24/7 تک آپکے سوالوں کے جوابات کیلئے موجود ہے۔   •

 

FBS موبائل پرسنل ایریا  

   ڻریڈنگ پلیٹ فارم
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میڻا ڻریڈر  

  FBS TRADER

ڻریڈنگ میں شامل اپنے تمام پیچیده ذاتی ڈیڻا تک رسائی حاصل کریں اور دنیا کی کسی بھی جگہ سے فنڈز کو منظم کریں۔ ان آسان 

اقدامات پرعمل کریں:

ایپ ڈاؤن لوڈ کریں.  •

ایک اکاؤنٹ رجسڻر کریں.  اکاؤنٹ کی قسم کا انتخاب کریں جو آپ کیلئے بہترین ہے۔  سسڻم آپ کو آکاؤنٹ نمبر اور پاس ورڈ   •

فراہم کرے گا۔ نوٹ کریں کہ آپ کو ڻریڈنگ شروع کرنے کے لئے یہ تمام معلومات ڻریڈنگ کے سافٹ ویئر میں درج کرنے کی 

ضرورت ہونگی۔ 

اپنی ای میل چیک کریں.  وہاں ایک رجسڻریشن کا ایک خط ہوگا۔ اپنے ای میل ایڈریس کی تصدیق اور رجسڻریشن مکمل   •

کرنے کے لئے اس خط کے لنک کو فالو کریں۔ اپنے اکاؤنٹ سے رقم کے وڈرا کیلئے، اپنی پروفائل کی تصدیق کریں۔

 FBS کیساتھ آپ ہمیشہ اسڻاکس میں BUY یعنی خرید اور SELL یعنی فروخت کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ، آپ  اسڻاک CFDS۔ میں 

ڻریڈنگ کریں گے۔ اسڻاک مارکیٹ میں نفع حاصل کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ آسان الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے کہ اسڻاک CDFS  کیساتھ 

ڻریڈنگ فیچرز بالکل کرنسی ڻریڈنگ جیسے ہی ہیں۔ فرق صرف ان عوامل میں ہے جو اسڻاک کی قیمتوں میں اضافہ اور زوال کا سبب بنتے ہیں۔  

اسڻاک کی قیمتوں کی نقل و حرکت کا انحصار اس مالی کمپنی اور اس خاص کمپنی سے متعلق دیگر خبروں پر ہے۔ مثال کے طور پر، ڻیسال کے سڻاکس میں 

اضافہ اس وقت ہوگا جب کمپنی کسی نئے ماڈل کا اعالن کرتی ہے۔ 

اسڻاک کی کامیابی کی پیشنگوئی کے لئے، آپ کو  معاشی کیلینڈر  میں دستیاب کمپنی کی آمدنی کی رپورڻوں کے ساتھ ساتھ FBS ویب سائٹ پر نیوز فیڈ کو 

بھی جانچنا چاہیے۔   

ایکویڻی انڈیکس

 ایکوئڻی انڈیکس   یا اسڻاک مارکیٹ انڈیکس اسڻاک مارکیٹ کی کارکردگی، یا اس کے مخصوص حص کی وضاحت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ 

مثال کے طور پر، S&P 500 ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح بڑی امریکی کمپنیوں کے اسڻاک مجموعی طور پر کارکردگی کا مظاہره کررہے ہیں۔ NASDAQ میں 

بڑی بڑی کمپنیوں کے بارے میں معلومات موجود ہوتی ہیں۔

کسی بھی ملک میں کاروبار کی بہتر صورتحال (کم شرح سود، معاشی اور سیاسی استحکام وغیره کیساتھ ،شروط ہوتی ہے)جس سے اسڻاک انڈیکس میں اتنا ہی 

اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ طویل مدتی چارٹ پر نگاه ڈالیں تو، امریکی اسڻاک ہمیشہ ہی اوپر کی طرف مڑتا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی حد نہیں 

ہے!    

ایک تجارتی سافٹ ویئر آپ کو دنیا کے تمام مطلوبہ تجارتی آالت کے براه راست حوالہ جاتی قیمتوں تک رسائی فراہم کرے گا۔ ۔ FBS آپ کو کئی بہترین آپشنز 

فراہم کرتا ہے۔ 

۔ FBS کیساتھ شروع کرنا آسان ہے۔ آپ کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے: ایک پرسنل ایریا اور ڻریڈنگ پلیٹ فارم۔ 

آپ FBS کی ویب سائٹ 

پر بھی رجسڻر ہوسکتے 

ہیں۔



تجارتی آرڈر کھولنے کے متعدد طریقے ہیں۔ سب سے آسان ہیں   ڻول بار پر موجود ”NEW ORDER“ کے بڻن پر کلک کریں یا  چارٹ پر دائیں کلک کریں اور 

پھر ”NEW ORDER” – “TRADING“ میں جائیں۔ 

پھر آپ ”NEW ORDER“ کے بڻن پر کلک کریں جس سے آرڈر باکس کھل جائے گا۔   آپ کو درج ذیل فیلڈ کو بھرنے کی ضرورت ہوگی۔ 
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14   فاریکس ڻریڈنگ

SELL 110,000 USD
BUY 100,000 EUR

SELL 110,000 EUR
BUY 100,500 USD

1.1050

1.1000

قیمت

 

وقت

 

 منافع

 

USD 500

 

(BUY) طویل ڻریڈ
 

ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یورو امریکی ڈالر کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ آپ نے 100000 یورو 

خریدے، اپنے ڻریڈنگ اکاؤنٹ سے 110000 امریکی ڈالر ادا کرنے کیساتھ ( آپ کے اکاؤنٹ کی کرنسی سے کوئی 

فرق نہیں پڑتا ہے)۔ 

آپ کی پیشنگوئی درست ثابت ہوتی ہے اور EUR/USD کی قیمت در حقیقت 1.1050 تک جا پہنچی ہے۔ اس کے 

نتیجے میں، جب آپ 100000 یورو بیچ کر اپنی تجارت بند کرتے ہیں تو، آپ کو 110500 امریکی ڈالر کی آمدنی 

سے 500 امریکی ڈالر کا منافع ملتا ہے۔ 

ہم نے مثال کے طور پر 100000 یورو کی تعداد استعمال کی ہے۔ میڻا ڻریڈر سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے 

مالیاتی منڈیوں میں تجارت کے دوران آپ کے پاس مخصوص پوزیشن سائز ہوسکتے ہیں۔

ایکالڻڻریڈنگ میں پونٹ ہے. ایک الٹ کا سڻینڈرڈ سائز 100،000 بنیادی کرنسی کے یونڻس کے برابر ہے. مندرجہ 

باال مثال میں، ڻریدنگ کا سائز 1 الٹ ہے۔

1 الٹ سے بھی کم پر ڻریڈنگ کرنا ممکن ہے۔ سب سے چھوڻا ممکنہ تجارتی سائز "مائکرو الٹ" کے نام سے جانا 

جاتا ہے اور بیس کرنسی کے 1000 یونٹ کے برابر ہے۔

 

کوٹ کرنسی / بیس کرنسی

EUR/USD

1/1.1000

1 یورو کی قیمت 1.10 امریکی ڈالر ہے

 

1 منی الٹ = 100000 یونٹ بیس کرنسی کے ہے

1 منی الٹ = 10،000 یونٹ بیس کرنسی کے ہے

1 مائیکرو الٹ = 1000 یونٹ بیس کرنسی کے ہے



پھر بھی، یہاں تک کہ 1000 یورو یا 1000 امریکی ڈالر ایک مستحکم رقم ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت 

کھولنے کے لئے آپ کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ جواب نہیں ہے، آپ زیاده سے زیاده 1 امریکی ڈالر سے 

ڻریڈنگ شروع کرسکتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟

 اس کا جواب نام نہاد  "لیوریج"  میں ہے۔ ایک بروکر آپ کو فائده اڻھانے کی اجازت دے کر آپ کو اپنے اکاؤنٹ کے 

توازن سے زیاده رقم فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 1:100 کی لیوریج ہے تو، ایک بروکر آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں 

ہر ڈالر کے لئے 100 امریکی ڈالر قرض لینے کے قابل بناتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ میں 

1000 امریکی ڈالر ہیں اور 1:100 لیوریج ہے تو، آپ 100000 امریکی ڈالر تک کی قدر کے ساتھ تجارتی پوزیشن 

میں داخل ہوسکتے ہیں۔ 

 فائده مند تجارت کو کھولنے کے لئےآپ کے اکاؤنٹ میں جو رقم درکار ہوتی ہے اسے  "لیوریج"  کے نام سے جانا 

جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ، 1000 امریکی ڈالر 100000 امریکی پوزیشن کے لئے 

مارجن ہے۔  

آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 امریکی ڈالر کے ساتھ، 500 امریکی ڈالر کے منافع کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس 

تجارت میں اپنے اکاؤنٹ کی ٪50 قیمت حاصل کی ہے۔

 

ایک PIP یعنی پپ سب سے چھوڻی تبدیلی ہے جو تبادلہ کی شرح میں آسکتی ہے۔ EUR/USD کے لئے PIP ایک چوتھائی اعشاری جگہ ہے ہعنی – 

0.0001; جاپانی ین سمیت کرنسی جوڑوں کے لیے جیسا کہ USD/JPY یہ دوسری اعشاری جگہ (0.01) ہے.

مندرجہ باال تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ EUR/USD کے لئے دو قیمتیں دی گئی ہیں۔ کم قیمت وہی ہوتی ہے جس پر آپ جوڑی فروخت کرسکتے ہیں۔ 

اسے "BID یعنی بولی" کی قیمت کہتے ہیں۔ یہ قیمت ہے جو آپ چارٹ پر دیکھیں گے۔ زیاده "ASK یعنی پوچھی گئی" قیمت وہی ہوتی ہے جس پر آپ جوڑا 

خرید سکتے ہیں۔  

ان دو قیمتوں کے درمیان فرق کوسپریڈکہا جاتا ہے. سپریڈ وه کمیشن ہے جو ہم اپنے بروکر کو ہر لین دین لئے ادا کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے 

جیسے کسی بینک ایکسچینجر میں: آپ کم قیمت پر بیچتے ہیں اور زیاده قیمت پر خریدتے ہیں ، تاکہ بینک یا بروکر آپ کو مارکیٹ تک رسائی دینے کے بدلے 

اپنے سپریڈ کی آمدنی حاصل کرسکے۔ 

 

کرنسی کے جوڑے کی خریدنے یا فروخت کرنے کا فیصلہ آپ کی مستقبل کی قیمت کی توقعات پر انحصار کرتا ہے۔ جب آپ کرنسیوں اورCDFS میں ڻریڈ کرتے 

ہیں، آپ مارکیٹ میں اوپر اور نیچے کی نقل و حرکت دونوں پر فائده اڻھا سکتے ہیں۔ 

   ڻریڈنگ پر کتنا خرچ آئے گا؟

SELL BUY

1.11 1.1189 914 6
0.01

EURUSD,H4

1 Dollar
11 cents

91 pips

6 10ths of a pip

15 جب آپ تجارتی اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ 

لیوریج کا سائز مقرر کر سکتے ہیں۔ 

لیوریج آپ کے ممکنہ منافع کو بڑھا دیتا 

ہے، لیکن اگر مارکیٹ آپ کے خالف 

ہوجائے تو یہ آپ کے نقصان کو بھی بڑھا 

دیتا ہے۔ ابتدائی افراد کے لئے عام طور 

پر 1:100 کی لیوریج کی سفارش کی 

جاتی ہے۔ 



جتنا زیاده مقبول کرنسی کا جوڑا ہوتا ہے، سپریڈ بھی اتنا کم ہوتا ہے. مثال کے طور پر، ایک EUR/USD ڻرانزیکشن کے لئے سپریڈ عام طور پر بہت کم ہے یا، 

جیسے ڻریڈرز کا کہنا ہے کہ تنگ ہوتا ہے. جیسا کہ سپریڈ کو PIPS میں حوالہ دیا جاتا ہے، ایک ڻریڈر PIP 1 کی قیمت سے PP میں سپریڈ کو ضرب لگا 

کر ہر ڻریڈ کی الگت کا آسانی سے حساب لگا سکتا ہے۔

1 پپ کی قدر آپ کے تجارتی سائز پر منحصر ہے۔ 

اگر آپ EUR/USD میں 1 الٹ ڻریڈ کھولتے ہیں تو، 1 پپ آپ کے حق میں قیمت 0.0001 لے کر آئے گی جو 100،000 سے ضرب ہوگی یا 10 امریکی ڈالر۔ 

الڻوں میں ڻریڈنگ کا سائز جتنا چھوڻا ہوگا، آپ کو 1 پپ کے لئے چھوڻا منافع ملے گا۔ پائپ کی قیمتیں طے شده ہوتی ہے اگر USD جوڑے میں دوسرے نمبر 

پر ہواور آپ کا اکاؤنٹ امریکی ڈالر کیساتھ فنڈڈ ہو۔ دوسرے معامالت کے لئے، آپ کو متعلقہ کرنسی کی قیمت شامل کرکے فارمولہ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔

اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے - خریدیں یا بیچیں - اس رپورٹ کو پڑھتے رہیں جو، جلد ہی ہر چیز کی وضاحت کردے گا۔ 

اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کون سا کرنسی جوڑی یا CFD خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو اپنی تجارت کھولنے کے لئے تجارتی ڻرمینل میں جائیں۔ ایسا کرنے کے 

لئے، آپ کو آرڈر دینے کی ضرورت ہے – میڻاڻریڈر میں اپنے بروکر کو خصوصی کمانڈ دیں۔ 

 

 

EURUSD

Ask
1.13324

Bid
1.13308
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۔ FBS TRADER ایک کسڻمائزڈ آل ان ون ون ڻریڈنگ پلیٹ فارم ایپ ہے۔ اس میں ایسی خصوصیات کو یکجا کیا گیا ہے جیسے:

سمارٹ انڻرفیس آپ کو اپنے آرڈر ترتیب دینے کی اجازت دیتا ہے اور اکاؤنٹ کی سیڻنگ کو صرف کچھ ہی کلکس میں کرسکتے ہیں.  •

100 سے زائد پیمنٹ سسڻم سے فوری ڈپازٹ اور ڈرا.  •

پروفیشنل سپورٹ ڻیم 24/7 تک آپکے سوالوں کے جوابات کیلئے موجود ہے۔   •
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کسی ملک کے اہم معاشی اشارے 

پر عمل کرتے ہوئے، اس کی شرح 

سود کی نقل و حرکت اسی وجہ 

سے اس کی کرنسی کی قیمت کا 

اندازه لگایا جاسکتا ہے۔    

 

 MT4 میں ڻریڈ کیسے لگائیں؟



HTTPS://FBS.COM/ANALYTICS/VIDEOLESSONS/CATEGORY/METATRADER

تجارتی آرڈر کھولنے کے متعدد طریقے ہیں۔ سب سے آسان ہیں   ڻول بار پر موجود ”NEW ORDER“ کے بڻن پر کلک کریں یا  چارٹ پر دائیں کلک کریں اور 

پھر ”NEW ORDER” – “TRADING“ میں جائیں۔ 

پھر آپ ”NEW ORDER“ کے بڻن پر کلک کریں جس سے آرڈر باکس کھل جائے گا۔   آپ کو درج ذیل فیلڈ کو بھرنے کی ضرورت ہوگی۔ 

  عالمت  وه مالی ذریعہ ہے جس کی تجارت آپ کریں گے۔ اسے ڈراپ ڈاؤن فہرست میں سے منتخب کریں۔ 

اگال پیرا میڻر حجم  ہے۔ سیدھے الفاظ میں بولیں تو، یہ آپ کی تجارت یعنی ڻریڈ کا سائز ہے۔ 

اب وقت سڻاپ الس اور ڻیک پروفیٹ کو سیٹ کرنے کا ہے۔ یہ فیلڈز بطور ڈیفالٹ خالی ہیں۔ آپ یہ معلومات ابھی داخل کر سکتے ہیں، بعد میں درج کریں یا ان 

سطحوں کو سیٹ نہ کرنے کا انتخاب کریں۔ 

سڻاپ الس(SL)  رسک مینجمنٹ کے اہم ڻولز میں سے ایک ہے۔ اگر آپ SL کو سیٹ کرتے ہیں تو، اگر کسی وجہ سے ڻریڈ خراب ہو جاتی ہے تو آپ اپنی رقم 

کے نقصان کی مقدار کو محدود کرسکتے ہیں۔ مثال کیطور پر، آپ اپنے اندراج والے مقام سے 20 پپس دور سڻاپ آرڈر درج کرتے ہیں۔ جیسے ہی مارکیٹ آپ کے 

خالف PIPS 20 حرکت کرے, آپ کا سڻاپ آرڈر آپ کو خود بخود 20 سے زائد PIPS کو ضائع ہونے سے آپ کی حفاظت میں اس ڻریڈ کو بند کردے گا. 

ڻیک پروفیٹ(TP)  یہ منافع کی حد ہے۔ ہوشیار ڻریڈر TP کو SL سے تین گنا بڑا رکھتے ہیں۔ اس طرح ایک کامیاب ڻریڈر تین بری ڻریڈ کو برقرار رکھے گی 

جس میں خطره/انعام کا تناسب ایک جیسا ہوتا ہے۔  

اگلی اہم فیلڈ TYPE یعنی قسم کی ہے۔  دو قسم کے آرڈر ہیں – مارکیٹ آرڈر اور التوائی آرڈرز۔ ان اقسام کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ مارکیٹ کے احکامات 

خود بخود موجوده مارکیٹ کی قیمت پر کھل جاتے ہیں ، جبکہ مستقبل میں ایک مخصوص قیمت کے لئے زیر التواء آرڈرز مقرر کیے جاسکتے ہیں۔  

میڻا ڻریڈر بہت سے فیچر فراہم کرتا ہے۔ مزید جاننے کیلئے  ویڈیو سبق  دیکھیں۔ 

18
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1 منی الٹ = 100000 یونٹ بیس کرنسی کے ہے

1 منی الٹ = 10،000 یونٹ بیس کرنسی کے ہے

1 مائیکرو الٹ = 1000 یونٹ بیس کرنسی کے ہے

FBS کیساتھ کمانا سیکھیں!



مندرجہ باال تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ EUR/USD کے لئے دو قیمتیں دی گئی ہیں۔ کم قیمت وہی ہوتی ہے جس پر آپ جوڑی فروخت کرسکتے ہیں۔ 

اسے "BID یعنی بولی" کی قیمت کہتے ہیں۔ یہ قیمت ہے جو آپ چارٹ پر دیکھیں گے۔ زیاده "ASK یعنی پوچھی گئی" قیمت وہی ہوتی ہے جس پر آپ جوڑا 

خرید سکتے ہیں۔  

ان دو قیمتوں کے درمیان فرق کوسپریڈکہا جاتا ہے. سپریڈ وه کمیشن ہے جو ہم اپنے بروکر کو ہر لین دین لئے ادا کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے 

جیسے کسی بینک ایکسچینجر میں: آپ کم قیمت پر بیچتے ہیں اور زیاده قیمت پر خریدتے ہیں ، تاکہ بینک یا بروکر آپ کو مارکیٹ تک رسائی دینے کے بدلے 

اپنے سپریڈ کی آمدنی حاصل کرسکے۔ 

 

کرنسی کے جوڑے کی خریدنے یا فروخت کرنے کا فیصلہ آپ کی مستقبل کی قیمت کی توقعات پر انحصار کرتا ہے۔ جب آپ کرنسیوں اورCDFS میں ڻریڈ کرتے 

ہیں، آپ مارکیٹ میں اوپر اور نیچے کی نقل و حرکت دونوں پر فائده اڻھا سکتے ہیں۔ 

آپ کے خیال میں کرنسی کی جوڑی بڑھ جائے گی

آپ ایک  BUY  ڻریڈ کھولیں

آپ ایک لمبی پوزیشن رکھیں

جب آپ خریدتے ہیں، آپ بلش  ہوتے ہیں

آپ کے خیال میں کرنسی کی جوڑی میں کمی آئے گی

آپ ایک  SELL  ڻریڈ کھولیں

آپ ایک چھوڻی پوزیشن رکھیں

جب آپ بیچتے ہیں، آپ بئیرش  ہوتے ہیں
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21 بنیادی ڻریڈنگ



HTTPS://FBS.COM/ANALYTICS/CALENDAR

HTTPS://FBS.COM/ANALYTICS/GUIDEBOOKS/FUNDAMENTAL-ANALYSIS-31

HTTPS://FBS.COM/ANALYTICS/GUIDEBOOKS/SWAP-AND-ROLLOVER-26

ہر چیز کی طرح، کرنسیوں اور دیگر مالیاتی اثاثوں کی قیمتیں رسد اور طلب کے ذریعہ چلتی ہیں۔

اگر خریدار بیچنے والوں سے تجاوز کر جائے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔  •

اگر بیچنے والے خریداروں سے بڑھ جائیں، قیمتیں نیچے گرجاتی ہیں۔  •

کرنسی کی فراہمی کا تعین ملک کے مالیاتی ریگولیڻر، یا، دوسری صورت میں، مرکزی بینک کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ 

مرکزی بینک اپنی معیشت کے لئے سود کی اہم شرحیں طے کرتے ہیں۔ اگر ملک کی GDP(مجموعی ملکی پیداوار) بڑھ 

رہی ہے اور اسی طرح مہنگائی اور بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے تو، اس پر مرکزی بینک سود کی شرح میں اضافہ کرتا 

ہے۔ اس کے نتیجے میں اعلی شرح غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرتی ہے جو ملک کی کرنسی خریدتے ہیں۔ نتیجے 

کے طور پر، یہ کرنسی دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں مضبوط ہوتی ہیں۔ 

جب ڻریڈر مختلف ممالک کی معاشی کارکردگی کا اندازه لگاتے ہیں تو، کہا جاتا ہے کہ وه بنیادی تجزیہ کر رہے ہیں 

مارکیٹ میں حصہ لینے والے اپنی معلومات اور توقعات کی بنیاد پر تجارت کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے معیشت لمبی پوزیشن لینے میں مضبوط 

پوائنڻس کی صورت میں نظر آتی ہے، جبکہ کمزوری مختصر پوزیشن لینے کی طرف اشاره کرتی ہے۔ آپ کو  معاشی کیلینڈر  میں آنے والی معاشی ریلیزز کی 

تالش کرسکتے ہیں۔ 

 

ے۔   واقعات جو کرنسی کو منتقل کرتے ہیں وہ انٹرا ڈے نقل و حرکت ہوتی ہیں۔ اس سے ٹریڈرز کو ایک ہی دن تجارت کھولنے اور بند کرنے کا موقع ملتا ہ

 اگر اشارے کے اعداد و شمار پیشنگوئی سے بہتر نکلتے ہیں تو، سب چیزوں کے برابر، کرنسی کی حصلہ افزائی ہوتی ہے۔ 

اگر ڻریڈرز کو توقع ہے کہ قیمتوں میں اضافہ زیاده دیر تک جاری رہتا ہے تو، وه تجارتی پوزیشنز  

کو زیاده دیر تک برقرار رکھتے ہیں۔ زیاده تر بروکرز رول اوور خود بخود دن کے اختتام پر کھلی 

پوزیشنز کو بند کرکے، جبکہ بیک وقت ایک یکساں پوزیشن اگلے کاروباری دن کے لئے 

کھولتےہوئے انجام دیتے ہیں۔ اس رول اوور میں، سویپ کا حساب کیا جاتا ہے۔

 

 

 دوسری صورت میں، انڈیکیڻر حوصلہ افزا نہیں ہوتا، تو کرنسی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ 

 

   شیڈول واقعات پر تجارت

Time

16:30 USD Non Farm Payrolls 266K 164K

Jan 10, 2020

Impact Currency Event Previous Forecast Actual

22 کسی ملک کے اہم معاشی اشارے 

پر عمل کرتے ہوئے، اس کی شرح 

سود کی نقل و حرکت اسی وجہ 

سے اس کی کرنسی کی قیمت کا 

اندازه لگایا جاسکتا ہے۔    

 

ایکسویپ  سود کی فیس ہے جو یا تو آپ کے کھاتے 

میں شامل کردی جاتی ہے یا اگر آپ راتوں رات اپنی 

تجارت کو کھال رکھتے ہیں تو اس سے وصول کی جاتی 

ہے۔ اس کا انحصار اس کرنسی کے جوڑے پر ہوتا ہے 

جس کے لئے آپ نے ڻریڈ کا انتخاب کیا ہے۔ لہذا، اگر 

 FBS آپ طویل مدتی تجارت کا منصوبہ بناتے ہیں تو

کی ویب سائٹ چیک کریں۔



ڻریڈ کریں

اگر ایک کرنسی میں سود کی شرح کم اور دوسری میں سود کی شرح زیاده ہے تو، آپ اعلی شرح سود کے ساتھ کرنسی خرید کر اور کم شرح سود کے ساتھ کرنسی بیچ 

کرڻریڈ کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ فروخت کیلئے ادھار لی گئی کرنسی پر کم سود دیتے ہیں، تو آپ زیاده سود حاصل کرتے ہیں جب کرنسی خریدتے ہیں۔ 

23

   غیر متوقع خبروں پر ڻریڈنگ
طے شده پروگراموں کے عالوه جو کیلینڈر میں پیشگی دیکھے جاسکتے ہیں، غیر متوقع عوامل ہیں جو کرنسیوں، اجناس اور سڻاک میں بھی بڑی حرکت کا سبب بن 

سکتے ہیں۔ اس طرح کی غیر متوقع خبروں میں انتخابات یا ریفرنڈم کے حیرت انگیز نتائج ، قومی رہنماؤں کے سیاسی بیانات ، مرکزی بینک کے گورنرز کی 

عوامی مصروفیات کے عالوه زلزلے اور دیگر قدرتی آفات شامل ہوسکتی ہیں۔

مثال

جنوری 2020 میں ، امریکی فضائی حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہالکت کے بعد سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا اور جوابی کارروائی میں ایران نے 

عراق میں دو امریکی فوجی اڈوں پر بمباری کی۔ اس کے بعد، امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کم ہوا اور سونے کی قیمت اس سے محبت کرنے والی سطح پر آگئی۔ 

ایک دن میں قیمت میں لگ بھگ 60 امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا۔ 



HTTPS://FBS.COM/ANALYTICS/NEWS

بریگزیٹ نہ صرف ریفرنڈم کے دن بلکہ پچھلے تین سالوں کے دوران GBP کے چھالنگ لگانے کا سبب بنی۔ 

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نوعیت کے واقعات منافع کے مواقع فراہم کرسکتے ہیں۔ اس لئے آپ  FBS   کے ساتھ 

ہمیشہ تازه ترین رہیں۔ 

24

بریگزیٹ ریفرنڈم کے ایک دن بعد

ریفرنڈم کے بعدGBP کی قدر میں کمی آئی



25 تکنیکی ڻریڈنگ
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بنیادی عوامل کے عالوه، آپ مستقبل کی پیشنگوئی کے لئے قیمتوں کو استعمال کرسکتے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ تمام دستیاب معلومات – معاشی ، سیاسی ، اور 

نفسیاتی – قیمت کی نقل و حرکت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں، تاجر تجارت میں داخل ہونے اور کب باہر آنے کا فیصلہ کرنے کے لئے چارٹ کا تجزیہ 

کرتے ہیں۔ 

چارٹ کے تجزیہ کو بھی تکنیکی تجزیات کا حوالہ دیا جاتا ہے۔

کسی بھی رجحان کی مدت کے لئے کسی اثاثہ کی قیمت کا عام رخ ہوتا ہے۔ 

اپ ڻرینڈ (بلش ڻرینڈ) ہائر ہائی اور ہائر لو پر مشتمل ہوتا ہے (قیمتیں اوپر حرکت کرتی ہیں)۔  -

ڈآؤن ڻرینڈ (بیئرش ڻرینڈ) لوئر لو اور لوئر ہائی پر مشتمل ہوتا ہے (قیمتیں نہچے حرکت کرتی ہیں)۔  -

سائنڈ ویز (فلیٹ ہوریزن) رجحان – کسی بھی سمت میں کوئی وضاحتی رجحان نہیں ہے۔  -

نوٹ کریں کہ اوپر کے رجحان کے دوران بھی ہر وقت قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کو کوریکشنز یعنی تصحیح  کہا جاتا ہے – تاجروں اور سرمایہ کاروں کو 

ان کی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے کچھ وقفہ لینے کی حقیقت کی وجہ سے پل بیکس پیش آتے ہیں۔ 

Resistance

Support

Trendline

   رجحان
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ایک اہم تکنیکی حکمت عملی کو  رجحانی ڻریڈنگ  بھی کہتے ہیں۔ جب آپ رجحان کی مناسبت سے ڻریدنگ کرتے ہیں تو، آپ کو اپ ڻرینڈ میں BUY اور 

SELL کو ڈاؤن ڻرینڈ کی طرف کریں۔ مشہور کہاوت ہے کہ "رجحان آپ کا دوست ہے" جس کا مطلب ہے رجحان کیساتھ ڻریدنگ کرنے سے آپ کی کامیابی 

کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔   

ایک اہم تکنیکی حکمت عملی کو  رجحانی ڻریڈنگ  بھی کہتے ہیں۔ جب آپ رجحان کی مناسبت سے ڻریدنگ کرتے ہیں تو، آپ کو اپ 

ڻرینڈ میں BUY اور SELL کو ڈاؤن ڻرینڈ کی طرف کریں۔ مشہور کہاوت ہے کہ "رجحان آپ کا دوست ہے" جس کا مطلب ہے رجحان 

کیساتھ ڻریدنگ کرنے سے آپ کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔   

ے۔     سیکھنا ممکن ہ

مثال کے طور پر، اگر قیمت بار بار کسی خاص سطح تک پہنچ جاتی ہے لیکن اس سے اوپر 

نہیں اڻھتی ہے یا اس سے نیچے نہیں آتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس نے مزاحمت یا حمایت 

حاصل کی ہے۔ 

رزسڻنس یعنی مزاحمت جس سطح پر بڑھتی ہوئی قیمت نیچے کا رخ کرتی ہے۔ 

سپورٹ یعنی حمایت جس سطح پر گرتی ہوئی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 

ڻرینڈ الئن ایک ڈائگنل الئن ہے جو دو یا دو سے زیاده قیمت کے اہم مقامات کے درمیان کھینچی 

جاسکتی ہے۔ 

یہ ایک عام نقطہ نظر ہے: 

1) سپورٹ پر BUY ڻریڈ کھولیں، مزاحمت پر منافع لیں۔ 

1) مزاحمت پر SELL ڻریڈ کھولیں، حمایت پر منافع لیں۔ 

 



https://fbs.com/analytics/guidebooks/category/elementary

اگر ڻریڈرز کو توقع ہے کہ قیمتوں میں اضافہ زیاده دیر تک جاری رہتا ہے تو، وه تجارتی پوزیشنز 

کو زیاده دیر تک برقرار رکھتے ہیں۔ زیاده تر بروکرز رول اوور خود بخود دن کے اختتام پر کھلی 

پوزیشنز کو بند کرکے، جبکہ بیک وقت ایک یکساں پوزیشن اگلے کاروباری دن کے لئے 

کھولتےہوئے انجام دیتے ہیں۔ اس رول اوور میں، سویپ کا حساب کیا جاتا ہے۔

 

 

Resistance

Shoulder Shoulder

neckline
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ایک بار جب مزاحمت/حمایت ڻوٹ جاتی ہے تو، قیمت بریک آؤٹ کی سمت بڑھتی ره 

سکتی ہے۔ 

اگر ہم رجحان کی تجارت کے بارے میں پچھلی سفارشات کے ساتھ اس کو جوڑیں تو ، ہمیں مندرجہ ذیل سفارش ملے گی۔  "اپ ڻرینڈ کے دوران سپورٹ پر خریدیں 

یا ڈاؤن ڻرینڈ میں مزاحمت پر فروخت کریں" تجربہ کار ڻریڈر رجحان کی سمت اور اصالحات دونوں پر پوزیشن کھولتے ہیں۔ ابتدائی افراد کے لئے، ڻریڈ ڻریڈنگ 

بہتر ہے۔ 

سپورٹ اور مزاحمت کے عالوه، کچھ مخصوص نمونے ہیں جو آپ کو اچھے تجارتی فیصلے 

کرنے میں مدد کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، "ہیڈ اور شولڈر" کا نمونہ ایک سر(دوسرا اور بلند 

ترین چوڻی)، دو کندھوں (نچلی چوڻیاں) اور ایک گردن پر مشتمل ہوتا ہے، جو دونوں گرتوں کے 

نچلے ترین مقامات کو جوڑتا ہے اور اعانت کی سطح کی نمائندگی کرتا ہے۔  

پیڻرن اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے جب قیمت دوسری کندھے کی تشکیل کے بعد گردن سے 

نیچے ڻوٹ جاتی ہے.   ایک بار جب ایسا ہوتا ہے تو، کرنسی کے جوڑے کو ڈاؤن ڻرینڈ کی طرف 

جانا چاہئے۔ 

فروخت کا آرڈر گردن کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے۔ ہدف حاصل کرنے کے لئے، سر کے نچلے 

حصے اور گردن کے درمیان فاصلے کی پیمائش کریں۔ یہ دوری تقریبا اس قدر ہے کہ گردن کو 

توڑنے کے بعد قیمت کتنی نیچے چلے گی۔

ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے تجزیے میں پیچیده حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں 

ہے۔ تکنیکی اشارے موجود ہیں، جو آپ کے لئے یہ کام کریں گے۔ بہت سارے اشارے موجود ہیں 

جن کو آپ ہماری  گائیڈ بک  میں تالش کرسکتے ہیں۔ 
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آپ ایک ڈالر کی سرمایہ کاری کے بغیر تجارت کی مشق 

کرسکتے ہیں۔ اس کیلئے اپنے پرسنل ایریا میں ڈیمو 

اکاؤنٹ کھولیں

تمام ابتدائی ڻریڈرز اس بات میں حیران رہتے ہیں کہ انہیں ڻریڈنگ پر کتنا خرچ کرنا چاہئے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔

منافع ڻیک پروفیٹ سڻاپ الس ڻریڈ کا حجم خطره $ خطره % ڈپازٹ

90 پپس

45 پپس

30 پپس

15 پپس

90 پپس30 پپس

کم از کم تجارتی سائز 0.01 الٹ ہے۔ اگر آپ 0.01 الٹ کیساتھ EUR/USD خریدتے ہیں اور 

آپ کی لیوریج 1:1000 ہے تو، آپ کو تجارت کے مارجن کے طور پر $1 کی ضرورت ہوگی۔ 

اگر آپ نے مائیکرو اکاؤنٹ پر $5 ڈپازٹ کروائے ہیں تو، آپ کا ڈپازٹ اس مارجن کو کور 

کرے گا اور آپ اس سائز کی مزید چار ڻریڈز کھول سکیں گے۔ قیمت کی نقل و حرکت کا ہر 

PIP یا تو آپ کو $0.1 دالئے گا یا لے جائے گا۔

آئیے ایک ابتدائی ڻریڈر کے لئے کچھ اختیارات پر غور کریں۔ جو مثالیں ہم یہاں التے ہیں وه 

خطرے کے انتظام کے نقطہ نظر سے محفوظ اور مستند ہیں۔  

اگر آپ %10 (100$) کا خطره مول لینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو، آپ 1 الٹ کی ڻریڈ کرسکیں 

گے۔ اس معاملے میں، منافع کا ہر ایک پپ آپ کو $10 دے گا اور -30پپ کا فائده$300 ہوگا۔ 

اگرچہ نوٹ کریں کہ عام طور پر یہ تجویز کی جاتی ہے کہ ایک ڻریڈ میں آپ اکاؤنٹ کے 5٪ 

سے زیاده کا خطره مول نہ لیں۔ اس طرح آپ یہ یقینی بنائیں گے کہ اگر یہ تجارت ناکام ہوجاتی 

ہے تو بھی، آپ کو پیسہ ختم ہونے کا کوئی خطره نہیں ہوگا۔ 

جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ، تجارت شروع کرنے کے لئے آپ کو کم از کم $5 کی ضرورت 

ہوگی۔ سینٹ اکاؤنٹ میں شروعاتی جمع 1$ – سے کم ہے۔ باقی آپ پر منحصر ہے! 

اپنے علم اور تجربے کا اندازه لگائیں اور اپنے مقاصد 

کے بارے میں بھی سوچیں۔  آپ کتنا پیسہ کمانا 

چاہیں گے؟ آپ کتنی بار ڻریڈ کریں گے؟ بڑا ڈپازٹ، 

بڑی پوزیشن کا سائز، اتنا ہی آپ ایک ڻریڈ سے 

کمائیں گے۔ 

ان سب کا وزن خطرات کے پس منظر کے خالف کیا 

جانا چاہئے۔ براه کرم یقینی بنائیں کہ آپ صرف اپنا 

فالتو پیسہ ڻریڈنگ پر خرچ کرتے ہیں نہ کہ وه رقم جو 

آپ کی بنیادی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتی 

ہوں۔

آپ کو صرف ایک جھلک دکھائی دیتی ہے کہ ڻریڈنگ کس چیز کے بارے میں ہے۔ آگے بہت 

ہی جوش و خروش ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ FBS کے ساتھ سفر جاری کرنے کا فیصلہ 

کریں گے۔ ہماری طرف سے، ہم آپ کو ایک کامیاب تاجر بننے میں مدد کے لئے اپنی طاقت 

کیمطاق ہر ممکن کوشش کریں گے! 
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FBS CopyTrade app FBS Trader FBS Mobile Personal Area

 ایک ایسا سماجی تجارتی پلیٹ فارم جو آپ کو پروفیشنل ڻریڈرز 

کے آرڈرز کی کاپی کرنے کی اجازت دیتا ہے جس سے آپ پیسہ 

کماسکتے ہیں جب بھی وه کماتے ہیں۔ 

تعلیمی ویبینار

۔ کہیں سے بھی آپ کے پرسنل ایریا تک رسائی 

کے لئے ایک ضروری تجارتی معلومات کے 

ساتھ ایک زبردست ایپ ہے۔

روزانہ کا مارکیٹ تجزیہ

  کسی بھی IOS یا ANDROID ڈیوائس سے، کسی بھی وقت، 

کہیں بھی، پوری دنیا میں بازاروں تک رسائی حاصل کرنے کے 

لئے ایک آل ان ون ڻریڈنگ پلیٹ فارم ایپ ہے۔ 

  

خبردار: فوریکس ڻریڈنگ میں خطرات ہیں۔ فوریکس پر اپنے سرمائے کے خطرے پر ڻریڈ کی جاتی ہے، جو رقم آپ واقعی کھو سکنا برداشت کر سکتے ہوں۔ 

اسی دوران، خطرات سے خوف زده ہونے کی ضرورت نہیں ہے.  ڻریڈر کے طور پر آپ کو معقول خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ ممکنہ منافع سےتجاوز 

کرتا ہو، اور جس سے خطرات کم ہوتے ہیں. 

فاریکس کے ویڈیو سبق



FBS کیساتھ کمانے 

کیلئے سیکھیں! 


