
 

 

                       

؛ انجام معامالت متعدد (HFT)  معامالت فرکانس باال
 در کسری از ثانیه

دانند که سرعت چه فاکتور مهمی در بازارهای مالی است. البته بستگی به این گران میمعامله

شان مهم است گران نوسانی برایخواهید معامله کنید. قطعا معاملهدارد که با چه دیدی می

ای که مدنظرشان است وارد سهمی شوند که از قبل آن را رصد که بتوانند دقیقا در نقطه

ها توانستند این نیاز را برآورده کنند. به این ترتیب کم کم پای ها و رباتالگوریتم اند.کرده

معامالت بسامد  .به بازار بورس و سایر بازارهای مالی باز شد HFT فرکانس باال معامالت

توان در کسری از ثانیه ها میروند که به کمک آنبه شمار می معامالت الگوریتمی نوعی از باال

الیی از معامالت را پردازش و اجرا کرد. این یک توضیح بسیار کوتاه است که بیان حجم با

ایم این نوع تالش کرده اخبار بورس چیست اما در ادامه این مقاله از HFT کند معامالتمی

 .دهیمتری مورد بررسی قرار معامالت را به صورت عمیق
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 ؛ انجام معامالت متعدد در کسری از ثانیه(HFT) معامالت فرکانس باال 1

 

 چیست؟ (hft) معامالت فرکانس باال

شناخته  HFT به اختصار با نامHigh Frequency Trading  معامالت فرکانس باال، بسامد باال یا
الگو  شوند. برای اینکه با این معامالت بیشتر آشنا شویم، اول از همه الزم است که کمی بامی

شود که در آشنا بشویم. معامالت الگوریتمی به معامالتی گفته می یا معامالت الگوریتمی تریدینگ
های از پیش تعیین شود که بر اساس الگوریتمهای کامپیوتری استفاده میآن، از یک سری برنامه

خودش را پیدا  استراتژی معامالتی گر، اول از همهتوانند فعالیت کنند. یعنی شخص معاملهشده می
کند. این نویسی، آن را به زبانی قابل فهم برای کامپیوتر تبدیل میکند. سپس به کمک الگوریتممی

 .دهندتوضیحات به شکل خیلی کوتاه و جزئی اساس کار معامالت الگوریتمی را نشان می

چیست. معامالت با  hft تر بفهمیم که معامالت فرکانس باال یام راحتتوانیحاال بر همین اساس می
ها، تعداد زیادی سفارش را آن توان به کمک آنبسامد باال شکلی از معامالت الگوریتمی است که می

ی انسان خارج است. پس به هم در زمانی بسیار بسیار کوتاه پردازش کرد. قطعا این کار از عهده
 .آیدها به میان میه پای کامپیوتر و الگوریتمهمین خاطر است ک

 

 

های مالی با فرکانس باالست که این امکان را ی انجام معامالت بسامد باال، استفاده از دادهالزمه
زمان داشته باشیم. در معامالت های همکند که بتوانیم در کسری از ثانیه پردازشفراهم می

با توجه به  توانند بازارهای مختلف راای سروکار داریم که میهای پیچیدهالگوریتمی، با الگوریتم
گر هر چقدر هم که شرایط حاکم بر همان بسترها تحلیل کنند. این همان کاری است که یک معامله

 .ای باشد باز هم از انجام آن عاجز استحرفه

ها و بروکرها  کارگزاری سرورهای معامالت با فرکانس باال در جاهایی مستقر هستند که کامپیوترهای
گران نهادی و تمام مخاطبان و کاربران این شود که معاملهجا هستند. این مسئله باعث میهم همان

معامالت، قیمت سهام را زودتر از سرمایه گذاران معمولی ببینند. البته این اختالف حتی کمتر از یک 
 .تمی همین زمان کوتاه هم ارزشمند استثانیه است ولی در معامالت الگوری

 باال بسامدتاریخچه معامالت 

گردد. یعنی زمانی برمی ۱۹۹۸اولین باری که بحث معامالت فرکانس باال در دنیا مطرح شد، به سال 
که پای ابزار الکترونیک به بورس ایاالت متحده آمریکا باز شد و این امر قانونی اعالم شد. البته 

با ایجاد یک میز معامالتی  (Steve Swanson) آن، شخصی به اسم استیو سوانسون ها قبل ازسال
خودکار، در مورد چنین معامالتی صحبت کرده بود. با گذشت زمان، افراد بیشتری به این معامالت 

را با نام معامالت سرعت باال یا معامالت پرسرعت هم  (hft) معامالت فرکانس باال
 .شناسندمی

 

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/
https://akhbarbourse.com/what-is-algorithmic-trading/
https://akhbarbourse.com/what-is-algorithmic-trading/
https://akhbarbourse.com/what-is-algorithmic-trading/
https://akhbarbourse.com/creating-a-trading-strategy/
https://akhbarbourse.com/creating-a-trading-strategy/
https://akhbarbourse.com/what-is-broker/
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باال بیشتر از نیمی از  فرکانسمعامالت  ۲۰۰۹دهد در سال روی آوردند. طوری که آمار نشان می

 .ر بازار بورس آمریکا به خود اختصاص دادندمعامالت را د

بود که طی مقررات و قوانین  ۲۰۰۵تر به این مسئله نگاه کنیم، قبل از سال اما اگر بخواهیم دقیق
بندی بازار در دستور کار قرار گرفت و همین مسئله معامالت بسامد باال را بیشتر ، تقسیمSEC جدید

به دنبال راهی بودند تا  آربیتراژ گرانی این تمرکززدایی معاملهها انداخت. در نتیجهاز قبل سر زبان
شود گفت که تولد واقعی و اوج رونق و بتوانند از سایر بازارها هم سود به دست بیاورند. پس می

  .گرددزمانی برمی یشکوفایی این معامالت به همین برهه

، تابستان داغ بازار معامالت فرکانس باال به پایان رسید و زمستان ۲۰۰۸اما در طی بحران مالی سال 
ی تجهیزات و ی تهیهی مهم بود. اول اینکه هزینهسرد آغاز شد. دلیل این اتفاق هم دو مسئله

شدند. به جز این، تر میکم و کمها زیاد بود؛ آن هم در شرایطی که در آن بحران سودها زیرساخت
 های معامالتی جدیدی هم به وجود آمدند و مقررات مربوط به معامالت بسامد باال هم سفتپلتفرم

ها از این سبک معامالتی ها هم کم کم باعث شد نگاهتر شد. این قوانین و محدودیتو سخت
 .رفتبرداشته شود و در آن برهه کمتر کسی سراغ آن می

 فرکانس باال معامالت ویژگی

 سرعت بسیار باال 
 های بسیار پیشرفتهاستفاده از تکنولوژی 
 زمانانجام معامالت هم 
 ی تجهیزاتهزینه باال برای تهیه 
 گذاریهای سرمایههای تامینی و بانکمناسب برای سرمایه گذاران نهادی، صندوق 
 التها برای اجرای خودکار معامها و الگوریتماستفاده از ربات 
 پردازش تعداد انبوهی از سفارشات 
 ها کمی پس از ارسالبسته شدن سفارش 
 تعداد معامالت باال با سودهای کم 
 های بورس برای کاهش تاخیر ها و کارگزاریمشترک با صرافیهای مکاناستفاده از سرویس

 شبکه

 .ی معایب قرار بگیرندتوانند در دستهتوانند مثبت باشند و هم میها هم میبینید که این ویژگیمی

 )بسامد باال HFT (مزایای معامالت

گران را مجاب کنند از قدر جذاب هستند که معاملهآورند آنبا خودشان می hft مزایایی که معامالت
 :ترین مزایای این معامالت را در پایین بخوانیداین شیوه استفاده کنند. چند مورد از مهم
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 هاکاهش هزینه تراکنش 
 کاهش اشتباهات به دلیل دقت کامپیوترها و ابزارهای هوشمند 
 های کوتاهکردن امکان کسب سود در زمان فراهم 
 شان به دلیل عدم نیاز به رصد مداوم بازارگران بر استراتژی معامالتی مطلوبتمرکز معامله 
 افزایش نقدینگی 
 هاها و ارسال مستقیم سفارشحذف واسطه 
 ورود و خروج به معامالت با سرعت باال 
 ثابت بهبود وضعیت بازار به دلیل ایجاد جریان نقدینگی 
 خرید و فروش اسپرد از بین رفتن 
 گیری از معامالت آربیتراژبهره 
 حجم معامالت افزایش 
 تحلیل بازارها در کمترین زمان ممکن 

 (بسامد باال)HFT  معامالتمعایب 

 شود مربوط به سقوط ناگهانی قیمت ترین نقدهایی که از این معامالت مییکی از بزرگ
معروف است. در این سال بود که در  h CrashFlas  یاست که به واقعه ۲۰۱۰سهام در سال 

افت شدیدی را تجربه کرد. خیلی از منتقدان  شاخص میانگین صنعتی داوجونز یک روز
شد.  مدعی بودند که معامالت با فرکانس باال باعث سقوط تریلیون دالری بورس در آن سال

این بازارها را متالطم کرد.  hft چرا که نوسانات بسیار شدید و بزرگ ناشی از معامالت
گر با استفاده از یک الگوریتم توانسته بود ها نشان دادند که یک معاملهسرانجام بررسی

 .را دور بزند HFT های های اشتباهی را وارد سیستم کند و رباتسفارش
 شود که ورود به سهم یا خروج ر معامالت بسامد باال باعث میعدم دخالت نیروی انسانی د

های شدیدی را به وجود از آن در زمانی بسیار کوتاه اتفاق بیفتد. همین مسئله نوسان
، موارد زیاد ۲۰۱۰تواند بازار را تحت تاثیر قرار بدهد. به جز سقوط سال آورد که میمی

ها را ناشی از ه بیشتر کارشناسان آندیگری هم در بازارهای مختلف به وجود آمد ک
 .دانستندمعامالت الگوریتمی و فرکانس باال می

 توانند مشکل بزرگ دیگر به نقدینگی مربوط است. درست است که این معامالت می
توانند نقدینگی را از بازار خارج نقدینگی را افزایش بدهند، اما به همان سرعت هم می

 .کنند
 های بزرگ ن معامالت برای همه قابل اجرا نیست و تنها ارگانعیب دیگر هم اینکه ای

 .توانند از آن استفاده کنندمی
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 دهند، ولی اگر خود کامپیوترها با درست است که کامپیوترها خطای انسانی را کاهش می

 شود؟مشکل و خطا مواجه شوند چه می
 ستفاده کردها هم اتوان برای دستکاری قیمتاز معامالت با فرکانس باال می. 
 اعتمادی معامالت فرکانس باال ممکن است در بلندمدت این معامالت باعث بی

رود. این معامالت گذاران به بازار شود که یک فاکتور منفی برای بورس به شمار میسرمایه
کنند که قدرت را در اختیار از دید منتقدان بازارهای مالی را به بستری غیرعادالنه تبدیل می

 .کندی رقابت خارج میگذاران خرد را از گردونهدهد و سرمایهقرار می بزرگان

 کنند؟استفاده می hft معامالتچه کسانی از 

گذاران و های بزرگ قابل استفاده است. چرا که سرمایهاین معامالت معموال تنها برای سازمان
ها رند که بخواهند این الگوریتمهای کالنی نداهای قدرتمند و بودجهگران عادی عموما سیستممعامله

های هنگفتی کنند و به این معامالت های کوچک بخواهند هزینهرا اجرا کنند. بعید است که شرکت
 .رو بیاورند

بندی کنیم، باید کنندگان سیستم های معامالت فرکانس باال را دستهاگر بخواهیم کاربران و استفاده
 :های زیر اشاره کنیمبه گروه

 های بازرگانی مستقلشرکت 
 های تامین سرمایهصندوق 
 های بزرگبانک 
 های وابسته به کارگزارانشرکت 
 گران آربیتراژ که با استفاده از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف معامله

 کنندسود می

 در بورس و سایر بازارهای مالی hft بررسی تکنولوژی

های ایم. سرمایهمالت فرکانس باال بگیریم، در حقیقت مرگ آن را رقم زدهاگر تکنولوژی را از معا
 hft های کامپیوتری و ربات هایعظیمی که قرار است طی معامالت متعدد جابجا شوند به پشتوانه

شوند، این استفاده می بورس نیویورک ای مثلهایی که در بازارهای گستردهنیازمند هستند. الگوریتم
 .های ثبت شده را پردازش و اجرا کنندقابلیت را دارند که در هر ثانیه حجم زیادی از سفارش

زمان بازارهای مختلف را رصد کنند و ها وظیفه دارند همجا که در این معامالت، الگوریتماز آن
کنند، سرعت در این میان نقشی پررنگ دارد. پس تکنولوژی به کار رفته اطالعات را به سرعت تحلیل 

افزارهایی سریع هم مند، به سختهای کامپیوتری قدرتدر معامالت فرکانس باال عالوه بر سیستم
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نیاز دارد که بتواند تمام نیازهای موجود را در آن واحد برطرف کند. اگر حجم معامالت باال در زمانی 

 .ای نخواهد داشتپردازش و اجرا نشود، دیگر فایدهبسیار سریع 

توانند روی بازار اثر فرکانس باال چطور می معامالت
 بگذارند؟

معامالت فرکانس باال در کم کردن اختالف میان قیمت خرید و فروش اثر غیرقابل انکاری دارند. با 
ی مهم دست پیدا کنیم. آن نکته توانیم به یکوجود دارد، می hft هایی که از معامالتتوجه به داده

ی معکوسی هم اینکه میان اختالف قیمت خرید و فروش و حجم معامالت در این روش، رابطه
شود وجود دارد. یعنی هرچه معامالت فرکانس باال بیشتر شوند، اختالف قیمت خرید و فروش کم می

 .و برعکس

تواند ی به بازار است. این مسئله خودش میهای این معامالت، تزریق نقدینگگفتیم که یکی از ویژگی
منجر به افزایش حجم معامالت شود و از این طریق روی بازار اثر بگذارد. در معامالت فرکانس باال، 

شوند و آید اما این سودها جمع میتعداد معامالت زیاد است. از هر معامله سود کمی به دست می
برد که همین مسئله محبوبیت این معامالت را باال میدر کنار هم مبلغ قابل توجهی خواهند شد. 

 .تواند بازار را تکان بدهدی آن افزایش حجم معامالت است که مینتیجه

 بندیجمع 

شود که در زمان بسیار یا بسامد باال به آن دسته از معامالتی گفته می (hft) معامالت فرکانس باال
ی معامالت الگوریتمی هستند ین معامالت زیرمجموعهشوند. اکوتاهی و در تعداد زیادی انجام می

های مالی با فرکانس باال و البته تکنولوژی و ربات های تریدر پیشرفته ها به دادهکه برای انجام آن
زند. به همین خاطر است که این معامالت نیاز است. سرعت در این معامالت حرف اول را می

ای که به این معامالت وارد است این بازار بشوند. نقد عمدههای زیادی در توانند باعث نوسانمی
توانند از آن استفاده کنند و این بر بودن، افراد عادی و سهامداران خرد نمیاست که به دلیل هزینه

 .بردمسئله عادالنه بودن این بازار را زیر سوال می
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 ؛ انجام معامالت متعدد در کسری از ثانیه(HFT) معامالت فرکانس باال 6

 

 با پاسخ های کوتاه متداولسواالت 

 معامالت فرکانس باال چیست؟

شود. در این معامالت، نوعی از معامالت الگوریتمی است که به کمک ربات های تریدر انجام می
 .شوندتعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه پردازش و اجرا می

 چیست؟ hft ویژگی معامالت

های های قدرتمند، سرعت باال، نیاز به دادهافزارهای قوی، ربات ها و الگوریتماستفاده از سخت
 .مالی بازارهای مختلف

 باال کدام است؟ بسامدمزایا و معایب معامالت 

ها، کسب سود در ی تراکنشمزایا: عدم دخالت انسان و حذف خطای انسانی، کاهش هزینه
 خرید و فروش، افزایش حجم معامالت، تزریق نقدینگی به بازار های کوتاه، کاهش اسپردزمان

های شدید، عدم دسترسی ، نوسانhftمعایب: ریسک وجود خطا در کدها، الگوریتم ها و ربات های
ی باال، از بین بردن عدالت و برابری در بازار، امکان دستکاری هزینه گران به این شیوه،عموم معامله

 معامالت ها به کمک اینقیمت

 گذارند؟معامالت فرکانس باال چه اثری روی بازار می

های ناگهانی مواجه کند که تاکنون هم در تواند بازار را با خطر سقوطهای شدید میافزایش نوسان
شود که چنین افزایش نقدینگی موجب افزایش حجم معامالت میتاریخ اتفاق افتاده است. هم
 .گذارداین مسئله روی بازار اثر می
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