
 چگونه زمان انتشار خبر در فارکس معامله کنیم؟

 

، قصد داریم گزارشهای خبری که ارزش فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 !معامله کردن دارند را به شما معرفی کنیم

 از یک کدام ، ابتدا باید ببینیم که"معامله خبر"پیش از تدوین یک استراتژی 

 .دارند را کردن معامله ارزش خبری رویدادهای

 باید خبرها از کدامیک انتشار زمان در" :شما باید بتوانید به این سوال مهم پاسخ دهید
 "کنم؟ معامله

 شدت به که خبری رویدادهای مهم های ریسک معامله گران فارکس باید خود را با

 .آشنا سازند گذارند می تأثیر اصلی ارزهای جفت بر

 کوتاه در به یاد داشته باشید که ما اخبار را به این دلیل معامله می کنیم که آنها قادرند

و حرکات قیمت را متالطم سازند، بنابراین طبیعتا،  شده نوسانات افزایش سبب مدت
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 حرکت به برای پتانسیل باالترین مله کنیم که دارایما باید فقط اخباری را معا

 .هستند بازار درآوردن

 :اخباری که معموالً منجر به تحریک قیمت شده و نوسانات ایجاد می کنند عبارتند از

 ("سیاست پولی") مرکزی بانک سیاست تغییرات در 

 ( سیاست مالی"تعویض در سیاست دولت") 

 اقتصادی آمار انتشار نتایج غیر منتظره در 

  توییت های تصادفی یک رهبر خاص در جهان که دوست دارد نام خود را روی برج ها

 !بگذارد

 

آگاهی از ریسک های کلیدی رویداد های خبری می تواند سبب شود در سمت اشتباه 

 !بازار پوزیشن نگیریم

  

 کنیم؟ پیدا را کنند می ایجاد نوسان که خبری رویدادهای چگونه

، وقایع خبری مهم و آمار اقتصادی که توسط کشورهای فکتوری فارکس تقویم اقتصادی

 .دارای ارزهای معامالتی رایج منتشر می شود، را انعکاس می دهد

شمار رویداد های خبری زمان بندی شده می تواند بالغ بر یکصد رویداد در هر هفته 

 !ش برای بررسی و غربال این تعداد رویداد خبری می تواند دردناک باشدباشد! تال

خبر خوش اینکه تقویم اقتصادی فارکس فکتوری، سایت ما تشخیص اهمیت نسبی هر 

 .یک از رویداد های خبری را نیز برای شما امکان پذیر ساخته است

ویدادهای خبری در تقویم اقتصادی فارکس فکتوری، شما قادر خواهید بود تا فهرست ر

 .کنید فیلتر آنها  "تاثیرگذاری"را بر اساس قدرت 
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، تقویم اقتصادی فقط وقایعی را نشان می دهد "HIGH" به عنوان مثال، تنها با انتخاب

 .که معموال به عنوان متالطم کننده قیمت و بازار شناخته می شوند

خواهید شد که مهمترین اگر مدتی را به بررسی تقویم اقتصادی اختصاص دهید، متوجه 

رویدادهای خبری معموالً عبارتند از تغییرات نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی همچون 

 .خرده فروشی، تولید و تمایل مصرف کننده

 :در زیر چند نمونه از آنها ارائه می شود

 توسط بانک های مرکزی بهره نرخ تصمیمات 

 تورم (CPI ، PCE ،PPI) 

 (شد دستمزدبیکاری ، ر) اشتغال آمار 

 اقتصادی رشد )GDP( 

 فروشی خرده 

 صنعتی تولید 

 مشاغل تمایل نظرسنجی های 

 تولید بخش نظرسنجی های 

 کننده مصرف اعتماد نظرسنجی 

 (، ساختآمار مسکن )فروش 

 تجاری تراز 

 

ممکن است کشورهای مختلف از نام های مختلفی برای آمار مشابه استفاده کنند. ما 

 .در تقویم اقتصادی اشاره کنیم سعی می کنیم به این مورد
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 نسبی اهمیت است ممکن افتد، می اتفاق جهان در حاضر حال در آنچه به بسته

 .کند تغییر خبری رویداد

به عنوان مثال، شاید تمرکز اصلی بازار در دوره ای خاص مروبط به تصمیمات نرخ بهره 

 .باشد، در حالی که در دوره ای دیگر، کسی به آن اهمیتی ندهد

 تمرکز که بدانید و داشته علم موضوع این به نسبت باید که است دلیل همین به

 .است چیزی چه روی حاضر حال در بازار

  

 باشید داشته ویژه توجه آمریکا اخبار به

گرچه بازارها به اکثر اخبار اقتصادی کشورهای مختلف واکنش نشان می دهند، عمده 

 .ترین خبرها مربوط به امریکا می باشدخبرهای تحریک کننده بازار و پربیننده 
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امریکا چه در حوزه نظامی، ژئوپلیتیک، صنعت، انرژی، علمی، فرهنگ و فناوری، همچنان 

 .قدرتمندترین کشور جهان محسوب می شود

 .نیز یاد می شود "یک ابرقدرت مالی"حتی از آن به عنوان 

گاه آن فرسایشی شده باشد، اما اگر موقعیت امریکا در اثر تنزل، عدم توازن و ضعف، جای

 .قدرت و نفوذ دالر آمریکا به این زودی ها با آنها هم صدا نخواهد شد

 ذخایر برای ارز نخستین آمریکا دالر امریکا هنوز بزرگترین اقتصاد جهان را دارد و

 .شود می محسوب جهان ارزی

 دارد حضور فارکس معامالت تمامی از ٪90این بدان معناست که دالر آمریکا در حدود 

 .سازد می ضرروی امری را امریکا آمار و اخبار رصد و مشاهده چیزی چنین که

 .با این تفاسیر، بیایید نگاهی به برخی از پر نوسان ترین اخبار امریکا داشته باشیم

 

https://irtrader.net/



عالوه بر گزارشات تورم و سخنرانی های بانک مرکزی، باید به اخبار ژئوپلیتیک از قبیل 

 :نیز توجه داشته باشیدموارد زیر 

 همه گیری ها 

 جنگ 

 بالیای طبیعی 

 ناآرامی ها و اعتراضات سیاسی 

 انتخابات پیش رو 

 

اگرچه اینها ممکن است به اندازه سایر اخبار تأثیرگذار نباشند، اما باز هم ارزش توجه 

 .کردن را دارند

خصوص بازار  همچنین، حرکات موجود در بازار سهام را نیز تحت نظر داشته باشید. به

 .سهام امریکا

زمان هایی وجود دارد که هیجان و جو بازارهای بورس و سهام پیش درآمد حرکت اصلی 

 .در بازار فارکس خواهد بود

حال که دانستیم بیشترین حرکات بازار ناشی از کدام یک از رویدادهای خبری است، گام 

 .ردن را داردبعدی این است که مشخص کنیم کدام جفت ارز ارزش معامله ک

  

 خبر معامله برای ارز جفت انتخاب نحوه

پس از آنکه رویداد خبری که باید رصد کنیم را شناسایی کردیم، حال باید ارز مرتبط با 

 .اقتصاد آن رویداد خبری را معامله کنیم
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 .، تصمیم مهمی است"معامله خبر"انتخاب جفت ارز مناسب برای 

 :باید در پی دو چیز باشیدشما به عنوان یک معامله گر خبر، 

 .از جهش های قیمتی کوتاه مدت در نوسانات بازار استفاده کنید .1

 .ضمن اینکه هزینه های معامالتی خود را تا حد ممکن پایین نگه دارید .2

 

از آنجا که اخبار می توانند سبب نوسانات بیشتر )و در نتیجه شکل گیری فرصت های 

شوند، مهم است که ما ارزهایی را معامله کنیم که دارای معامالتی بیشتر( در بازار فارکس 

 .جریان نقدینگی باالیی باشند

را دارند که به شما امکان می  ها اسپرد ارزهای دارای جریان نقدینگی عمیق، کمترین

 .دهد هزینه های معامالتی خود را پایین نگه دارید

جفت ارز دارای نقدینگی باال به ما اطمینان خاطر می دهد که سفارشات ما به راحتی و 

 .ای اجرا می شود "وقفه"بدون هیچ 

1. EUR / USD 

2. GBP / USD 

3. USD / JPY 

4. USD / CHF 

5. USD/CAD 

6. AUD / USD 

 

 آیا در ارزهای باال متوجه یک نکته شدید؟

 !هستند اصلی ارزهای جفت درست است! اینها همه
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به یاد داشته باشید، چون جفت ارزهای اصلی دارای بیشترین جریان نقدینگی هستند، 

 .رندمعموالً کمترین اسپردها را دا

ها افزایش می یابند، منطقی است که  اسپرد از آنجایی که با انتشار گزارش های خبری،

جفت ارزهایی را معامله کنیم که دارای کمترین اسپرد برای شروع کار فقط آن دسته از 

 .هستند

حال که دانستیم کدام یک از رویدادهای خبری و جفت های ارزی را باید معامله کنیم، 

 .بیایید نگاهی به روش های معامله خبر بیندازیم
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