
 بهترین تایم فریم برای معامله کردن کدام است؟

 

، قصد داریم ببینیم که بهترین تایم فارکس آموزش مجموعه مقاالتدر مقاله امروز از 

 !فریم کدام است

 کردن بهتر است؟ برای معامله زمانی چارچوب چه

 .بستگی دارد شما خوب، درست مثل هر چیز دیگری زندگی، همه چیز به خود

آیا دوست دارید کارها را با تامل و به آهستگی انجام دهید؟ دوست دارید روی هر معامله 

 ذاشته و عجله نکنید؟ای که انجام می دهید وقت گ

 .پس احتماال معامله روی چارچوب های زمانی بلند مدت تر برای شما مناسب تر باشد

 یا شاید شما عاشق هیجان هستید و کارها را تند و سریع انجام می دهید؟

 .دقیقه ای را در نظر بگیرید 5پس شاید بد نباشد نمودارهای 
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در جدول زیر، ما به برخی از چارچوب های زمانی مهم و تفاوت بین هر یک از آنها اشاره 

 .کرده ایم
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 .شما همچنین باید میزان سرمایه ای که دارید با آن معامله کنید را نیز در نظر بگیرید

خود بهتر  مارجین دهد تا بتوانید از تایم فریم های کوتاه تر به شما این امکان را می

 .استفاده کرده و حد ضرر های نزدیک تری بگذارید

حد ضرر های بزرگ تر بوده و در نتیجه  تایم فریم های بلند مدت تر مستلزم گذاشتن

شما نیاز به حساب بزرگتری دارید، بنابراین می توانید نوسانات بازار را مدیریت کنید؛ 

 !بدون اینکه مارجین کال شوید

مهمترین نکته ای که باید به یاد داشته باشید این است که هر تایم فریمی که برای معامله 

 .باید متناسب با شخصیت شما باشد کردن انتخاب می کنید، طبیعتاً

اگر با تایم فریم انتخابی کامال احساس راحتی نمی کنید مثل وقتی که پیراهن تان گشاد 

است یا شلوار تان کمی کوتاه است، در اینصورت شاید آن تایم فریم سایز و مناسب شما 

 !نباشد

و تایم فریم های  دمو حساب شنهاد می کنیم مدتی دربه همین دلیل است که ما پی

 .ذهن خود را پیدا کنیدامن  مختلف کار کنید تا بتوانید حاشیه

این کار به شما کمک می کند تا مناسب ترین تایم فریم را برای خود پیدا کرده و بتوانید 

 .بهترین تصمیم گیری را در خصوص معامالت خود داشته باشید

ه تصمیم گیری می رسید، از همان لحظه دلخواه خود ب فریم تایم در موردلحظه ای که 

 !لذت شروع می شود

را با هم بررسی می کنید، تا بتوانید تحلیل  زمانی چارچوب چندین آنجاست که شما

 .داشته باشید بهتری از بازار
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