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، دو روش رایج برای معامله خبر را به فارکس آموزش مجموعه مقاالتدر مقاله امروز از 

 .شما معرفی می کنیم

 .ه خبر، هیچ گونه استراتژی واحدی وجود نداردبرای معامل

شود، قیمت معموال در یک جهت جهش دارد یا اینکه در برابر  منتشر می داغ اخبار وقتی

ازار آمار منتشر شده واکنشی خاموش دارد زیرا معامله گران نتیجه را بر خالف انتظارات ب

 .هضم می کنند

 :با علم به این موضوع، دو رویکرد اصلی برای معامله خبر وجود دارد

 داشتن سوگیری جهت دار .1

 داشتن سوگیری غیر جهت دار .2
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 دار جهت سوگیری

داشتن یک سوگیری جهت دار به این معنی است که شما با انتشار گزارش خبری، انتظار 

 .دارید بازار به یک سمت خاص حرکت کند

هنگامی که به دنبال یک فرصت معامالتی در یک جهت خاص هستید، بهتر است بدانید 

 .که چه چیزی در گزارش های خبری است که سبب حرکت بازار می شود

 

  

 واقعی عدد برابر در بینی پیش

روزها یا حتی هفته ها قبل از انتشار گزارش خبری، تحلیل گرانی هستند که به نوعی 

 .پیش بینی می کنند که چه عددی در آمار منتشر خواهد شد
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انطور که در درس پیش گفتیم، این عدد در بین تحلیلگران مختلف متفاوت خواهد هم

بود، اما به طور کلی، یک عدد مشترک وجود دارد که بیشتر تحلیل گران روی آن اتفاق 

 .نظر دارند

 .می نامند بینی پیش یا اجماع این عدد را

وقتی گزارش خبری منتشر می شود، به عددی که در گزارش قید شده است 

 .گفته می شود واقعی عدد

  

 "!بفروشید را خبر بخرید، را شایعه"

این یک عبارت رایج است که در بازار فارکس از آن استفاده می شود، زیرا اغلب به نظر 

ه برداشت شما از می رسد که هنگام انتشار یک گزارش خبری، حرکت قیمت با آنچ

 .گزارش است، همخوانی ندارد

به عنوان مثال، فرض بگیرید که انتظار این است که نرخ بیکاری امریکا افزایش یابد. تصور 

 ٪9.0 آینده ماه گزارش برای بینی پیش و بوده ٪8.8کنید که ماه گذشته نرخ بیکاری 

 .باشد

ر پیش بینی اقتصاد ضعیف تر بازا بزرگ فعاالن همه که است معنی بدان ،٪9.0اجماع 

 .برای امریکا و در نتیجه دالر ضعیف تر را دارند

با توجه به این پیش بینی، فعاالن بزرگ بازار منتظر نمی مانند تا گزارش واقعی منتشر 

 !شود و بعد اقدام به گرفتن پوزیشن کنند

ه هر قیمتی می آنها به پیشواز خواهند رفت و دالرهای خود پیش از انتشار آمار واقعی ب

 .فروشند تا بتوانند ارزهای دیگر را بخرند
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 ٪9.0حال فرض کنید که نرخ بیکاری واقعی منتشر شده و مطابق انتظار، این عدد 

 .است شده گزارش

بسیار خوب، این خبر "به عنوان یک تریدر خرد، با مشاهده این عدد با خود می گویید: 

 "!ی دالر فروش بگیرمبدی برای امریکا است، وقت آن است که رو

با این حال، وقتی نرم افزار معامالتی خود را باز می کنید تا پوزیشن فروش دالر باز کنید، 

 .می بینید که بازارها دقیقاً به سمتی که فکر می کردید در حال حرکت نیستند

 بلکه دارند به سمت باال حرکت می کنند! پناه بر خدا! چرااااا؟؟

دلیل این امر این است که فعاالن بزرگ بازار پیش از انتشار گزارش خبری، از مدت ها 

پیش مواضع خود را تنظیم کرده بودند و حال احتماال درست پیش از رویداد خبری 

 .دورخیز کرده و به فکر حفظ سود روی پوزیشن های خود هستند

بار تصور کنید که نرخ بیکاری در  حال اجازه دهید این مثال را از نو مرور کنیم، اما این

 .است شده اعالم ٪8.0گزارش واقعی به میزان 

 خواهد افزایش ٪9.0با توجه به پیش بینی، فعاالن بازار فکر می کردند که نرخ بیکاری به 

 دهنده نشان که یافته کاهش واقع در نرخ این که داد نشان گزارش برعکس اما یافت،

 .است دالر گرفتن قدرت

در نمودارهای خود مشاهده خواهید کرد یک رالی افزایشی بزرگ روی دالر در آنچه 

 .سراسر دنیا است زیرا بازیگران بزرگ بازار انتظار چنین عددی را نداشتند
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حال که گزارش منتشر شده است و آنچه در گزارش واقعی آمده با آنچه پیش بینی شده 

شند هر چه سریعتر پوزیشن های خود تال در بازیگران آن همه است، متفاوت بود کامالً

 .را اصالح کنند

 .افتاد می اتفاق این نیز شد می منتشر ٪10.0اگر گزارش واقعی نرخ بیکاری 

تنها تفاوت در این است که به جای رالی قیمتی، دالر همچون صخره از پرتگاه سقوط می 

 !کرد

 ٪10.0داد که نرخ بیکاری  نشان واقعی گزارش اما بود، ٪9.0از آنجا که پیش بینی بازار 

 به شده قیمتی هر به را خود دالر اعظم بخش بازار، بزرگ فعاالن است، بیشتر و بوده

 ها بینی پیش که است  زمانی از تر ضعیف بسیار امریکا اکنون زیرا رسانند، می فروش

 .شد منتشر بار نخستین برای

، کنید یادداشت و صدر را واقعی اعداد چه و بازار بینی پیش چه بهتر است که

اینگونه بهتر می توانید ارزیابی کنید که کدام یک از گزارش های خبری سبب حرکت 

 !بازار شده و سمت و سوی بازار چیست

  

 دار جهت غیر سوگیری

 .یک استراتژی رایج تر در خصوص معامله خبر، رویکرد سوگیری غیر جهت دار است

رفته شده و فقط به این توجه می شود که یک در این روش، سوگیری جهت دار نادیده گ

 .گزارش مهم خبری، یک موج یا حرکت بزرگ ایجاد می کند

مهم نیست که بازار فارکس به کدام سمت حرکت می کند. ما فقط می خواهیم وقتی 

 !حرکت وجود دارد، پشت سیستم باشیم
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برنامه معنی چنین چیزی این است که به محض حرکت بازار به یک جهت، شما یک 

 .آماده برای ورود به معامله دارید

از آنجاییکه شما هیچ گونه سوگیری نسبت به اینکه قیمت باال می رود یا پایین می رود 

 .ندارید، از همین رو آن را سوگیری غیر جهت دار نامند
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