
 چگونه با استفاده از استراتژی ترید خورجینی به معامله خبر بپردازیم؟

 

، قصد داریم نحوه معامله خبر با استفاده فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .مالتی را به شما بگوییماز یکی دیگر از روش های معا

ای کاش راهی وجود داشت که بتوان سریعتر به پول رسید، حتی اگر ندانیم بازار باال 

 !خواهد رفت یا پایین

 .در صورتیکه نوسان قیمت به مقدار کافی وجود داشته باشد، این امکان وجود دارد

مار اشتغال یا بیانیه و چه زمانی می توان این نوسانات را شاهد بود؟ وقتی خبری همچون آ

 !بانک مرکزی منتشر می شود

اولین چیزی که باید در مورد آن تصمیم گیری کرد این است که کدام خبرها را باید 

 .معامله کرد

 .بحث کردیم خبری های گزارش پیشتر، ما در مورد مهم ترین
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آل، تنها باید این گزارش ها را معامله کرد زیرا احتمال زیادی وجود دارد  در حالت ایده

 .که در بازار پس از انتشار خبر، حرکت بزرگی صورت گیرد

 به خبر، انتشار از پیش دقیقه 20 حداقل کار بعدی که باید انجام دهید این است که

 .بیندازید نگاهی شده جابجا پیپ مقدار رنج

از باال خواهد بود و کف آن محدوده، نقطه شکست شما از  اوت بریک سقف آن بازه، نقطه

 .پایین خواهد بود

توجه داشته باشید که هرچه این محدوده یا رنج کوچک تر باشد، احتمال اینکه شاهد 

 .حرکت بزرگی ناشی از گزارش خبری باشید، بیشتر است

 .، سطح ورود شما خواهد بوداوت بریک یا شکست نقطه

شما باید سفارشات خود را در اینجا تنظیم کنید. استاپ های شما باید تقریباً با فاصله 

در زیر و باالی نقاط شکست قرار گیرد و حد سود اولیه شما باید تقریباً برابر با  پیپ 20

 .بازه سطح شکست باشد

  

 ()دولنگه خورجینی ترید

 .این نوع معامله اصطالحاً به استراتژی ترید خورجینی معروف است

 .معامله هستید سمت دو هر در این روش شما به دنبال بازی در

مهم نیست که قیمت به کدام سمت حرکت می کند، استراتژی ترید خورجینی مواضع 

 .دشما را طوری تنظیم می کند که تحت هر شرایطی قادر به استفاده از آن باشی
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حال که آماده ورود به بازار از هر دو جهت هستید، تنها کاری که باید انجام دهید این 

 .است که منتظر بمانید تا خبر منتشر شود

در یک جهت فعال شود و بعد ناگهان ببینید که گاهی اوقات ممکن است سفارش شما 

 .استاپ اوت شدید! زیرا قیمت به سرعت در جهت دیگر برگشت زده است

با این حال، سفارش ورود دیگر شما فعال خواهد شد و در صورت موفقیت آمیز بودن آن 

 .معامله، باید ضررهای اولیه خود را جبران کرده و با سود ناچیزی بیرون بیایید

ریو در بهترین حالت این است که فقط یکی از معامالت شما فعال شود و قیمت سنا

 .همچنان به نفع شما حرکت کند تا متحمل هیچ گونه ضرری نشوید

در هر صورت، اگر کار به درستی انجام شود، همچنان روز را با بازده مثبت به پایان می 

 .برید
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 احساسات هرگونه زد، این است کهآنچه رویکرد سوگیری غیر جهت دار را جذاب می سا

 .کند می حذف را

 .شما فقط باید وقتی حرکتی اتفاق افتاد، سود کسب کنید

این به شما امکان می دهد از فرصت های معامالتی بیشتری استفاده کنید زیرا سفارش 

 .شما در هر دو صورت فعال خواهد شد

د بلند مدت قیمت دارند، تعیین از آنجا که بیشتر رویدادهای خبری تأثیر محدودی بر رون

 .حد سود واقعگرایانه به افزایش تعداد معامالت برنده خواهد انجامید

در هر حال استراتژی های گوناگونی برای معامله خبر وجود دارد، اما هر زمان که بخواهید 

به معامله خبر و کسب سود از نوسانات قیمتی ناشی از آن بپردازید، مفاهیم ذکر شده در 

 .ین درس باید همواره بخشی از روال عادی کار شما باشدا

این روش معامالتی ممکن از طول زمان گاهی عمل کند و گاهی عمل نکند.  : توجه

منظور از معرفی و توضیح این روش صرفا آشنایی شما برای گرفتن ایده در معامالت 

 .است
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