
 خالصه درس: جو بازار

 

، قصد داریم خالصه ای از آنچه پیرامون فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .جو بازار یا همان روح بازار شرح دادیم، ارایه دهیم

 هیجان زده تان کرد؟آن هزار پیپ حرکت درس پیش 

جفت پا وسط بازار پریده و همه  COT گزارش پیش از آنکه بخواهید بر اساس تحلیل

پول خود را وارد بازار کنید، به یاد داشته باشید که چنین مواردی خاص بوده و فقط 

 .دقیقا برگشت بازار را نشان می دهد COT گزارشمربوط به زمانی هستند که 

بهترین کار این است که یک تست )شبیه سازی( گرفته شود و دالیلی که سبب برگشت 

 .روند و قیمت شده اند، بررسی شوند

 آیا در آن دوره رونق اقتصادی وجود داشت؟

 یا در بحبوحه ی رکود بوده است؟
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 مدت طول در را گران معامله هیجان و ربازا جو COT به یاد داشته باشید، گزارش

 .کند می گیری اندازه مشخصی زمان

به عنوان  COT همچون سایر ابزارها در جعبه ابزار معالمالتی شما، استفاده از گزارش

 .اندیکاتور همیشه با برگشت های بازار همبستگی ندارد

دتان را داشته بنابراین وقت بگذارید و این گزارش را مطالعه کنید و درک شخصی خو

 .باشید که چه چیزی جواب می دهد و چه چیزی جواب نمی دهد

همچنین، پیش از آنکه این درس را به پایان برسانیم، همیشه بخاطر داشته باشید که 

و  فیبوناچی سطوح ،استوکستیک ، اندیکاتورCOTگزارشات تنها محرک قیمت های بازار،

 .نیستند ...

محرک بازارها میلیون ها نفری هستند که به تحلیل آمار اقتصادی، گزارش های بنیادی، 

 کل طور به – ...سیاست ها، حمله گودزیال، مشاهده بشقاب پرنده، کنسرت لیدی گاگا و

 .دهند می نشان واکنش! زندگی

روی ما نحوه استفاده از این ابزارهاست که به ما کمک می کند بتوانیم برای آنچه پیش 

 .قرار دارد آمادگی داشته باشیم

 ...بطور خالصه

 گیری اندازه را بازار هیجان به عنوان معامله گر فارکس، این وظیفه ماست که 

 .کنیم

 ،است گران معامله تعهد گزارش یکی از راه های ارزیابی میزان افراط و هیجان بازار. 

 تجاری، تریدرهای غیرتجاری، تریدرهای ) گران معامله از گروه سه با درک فعالیت

تریدرهای خرد(، می توانیم خود را در موقعیت بهتری برای شکار کف ها و سقف های 

 .بازار قرار دهیم
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 همراه است، اما  ()افراط هیجان به یاد داشته باشید، هر کف یا سقف بازار با یک

 !بازار شوند سقف و کف اینگونه نیست که تمامی افراط ها و هیجان ها منجر به تشکیل
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