
 بهترین روز هفته برای معامله در فارکس

می پردازیم به یک موضوع مهم دیگر. اکنون می  فارکس آموزش در این مقاله از مقاالت

انی لندن شلوغ ترین سشن در میان تمامی سشن های معامالتی است، دانیم که سشن زم

اما برخی از روزهای هفته نیز هستند که بازارها در آن روزها نوسانات بیشتری از خود 

 .نشان می دهند

 .در اینجا بهترین روزهای هفته برای معامله کردن در فارکس را به شما معرفی می کنیم

گین دامنه نوسان )پیپ( برای هر جفت ارز اصلی در هر روز در زیر جدول مربوط به میان

 :هفته آمده است
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دقت داشته باشید که روزهای جدول باال بر اساس ساعت نیویورک آمریکا هستند که 

 .ساعت و نیم از ایران عقب تر است 8حدودا 

ی معامله کردن در اواسط ، بهترین زمان برانیدهمانطور که در جدول باال مشاهده می ک

 .، زیرا بیشتر حرکات و نوسانات قیمتی در این روزها رخ می دهدهفته است

شلوغ و پرمعامله است  EST بعد از ظهر به وقت 12:00جمعه ها معموالً بازار تا ساعت 

که  EST  بعد از ظهر 5:00و پس از آن تا حدود زیادی به خواب می رود تا ساعت 

 .بسته شود. این بدان معناست که جمعه ها نصف روزه کار می کنیم
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 !بعبارتی آخر هفته زودتر شروع می شود

، ما دیدیم که شلوغ ترین و بهترین روزهای هفته برای بنابراین بر اساس این اطالعات

 .معامله کردن در فارکس چه روزهایی هستند

مان ها برای معامله هستند چراکه نوسانات باال بوده شلوغ ترین زمان ها معموالً بهترین ز

 .و فرصت ها بیشتر است

  

 کنید مدیریت هوشمندانه را خود زمان

 

 

، راهی وجود ندارد که اگر سعی نکنید ادوارد کالن باشید، )مردی که هرگز نمی خوابد!(

 ، چه لزومی دارد؟ه بپردازید. حتی اگر می توانستیدبتوانید در تمام سشن ها به معامل

، اما این به این معنی نیست که نوسانات دائماً ته باز استساع 24گرچه بازار فارکس 

 !اتفاق می افتد
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 !، خواب جز الینفک یک زندگی سالم استعالوه بر این

ی روزمره برای شارژ شدن و داشتن انرژی، هر فرد نیاز به خوابیدن دارد تا بتواند کارها

 .خصی خود را انجام دهد، خرید منزل یا رسیدن به کارهای شخود مثل، گفتگو با همسر

، قطعاً احتیاج به استراحت خواهید دیل به یک تریدر موفق فارکس شویداگر قصد دارید تب

 .داشت

 .هر معامله گری باید بداند که چه موقع وقت معامله است

 !بعبارتی در ذهنش حک شده باشد

 .ه کندهر معامله گر باید بداند چه زمانی معامله کند و چه زمانی نباید معامل

بهتر است زمان های مطلوب که بدرد معامله می خورند و زمانهایی که باید بیرون از بازار 

 .باشید و به جای آن فقط پلی استیشن بازی کنید را از بر باشید

 :در اینجا نگاهی سریع به بهترین و بدترین زمان های معامله می اندازیم

 

 :فارکس معامله زمان بهترین

  

 ست کهقطعا وقتی دو سشن معامالتی در هم تداخل دارند! در این زمان ها 

سبب تحریک بازار و  احتماالهمچنین رویدادهای مهم خبری بیرون می آیند و 

های بازار را  حرکات جهت دار می شوند. اطمینان حاصل کنید که صفحه ساعت
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ی و بسته شدن آن به راحتی توجه داشته تا به زمان بازگشایبوک مارک کرده اید 

 .باشید

  سشن معامالتی است 3سشن معامالتی اروپا شلوغ ترین سشن در میان. 

 زیرا دامنه نوسان )پیپ( تی معموالً اواسط هفته رخ می دهدبیشترین حرکات قیم ،

 .در بیشتر جفت ارزهای اصلی افزایش می یابد

  

 :فارکس معامله زمان بدترین

  

 برند می لذت خود هفته آخر از یا هستند خواب همه چون :ایکشنبه ه! 

 کند می افت امریکا سشن پایانی بخش در نقدینگی جریانچون  :جمعه ها. 

 هستند استراحت حال در همهچون  :روزهای تعطیل. 

 های قیمتی غافلگیر شوید با شادو دارد امکان: در زمان رویدادهای مهم خبری! 

  وقتی با شریک زندگی خود به مشکل خورده اید! چراکه در چنین زمانی معامالت فارکس

 .را به جای او انتخاب کرده اید! به جای آن صبر کنید تا سشن بعدی لندن شروع شود

  

 .نمی رسید در سشن های بهینه معامله کنید؟ نگران نباشید

  یا پوزیشن تریدر (Swing Trader) شما همیشه می توانید یک سوینگ تریدر

(Position Trader)  باشید. بعداً در مورد آنها مفصل توضیح خواهیم داد. 

 .فعال ، بیایید به این بپردازیم که بازیگران اصلی در دنیای فارکس چه کسانی هستند
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 فارکس در معامله روز بهترین

 

https://tinyurl.com/eb3fb8c 

 

https://bit.ly/3mBPmiK 
 

https://b2n.ir/z78331 
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