
 خالصه درس: معامله خبر

 

، مروری خواهیم داشت بر دروس مربوط فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 !به معامله خبر

، یا می توانید یک سوگیری جهت دار داشته باشید و یا یک سوگیری هنگام معامله خبر

 .غیر جهت دار

به خاطر داشته باشید، اشاره شده  خبر معامله در زیر به برخی از موارد که باید هنگام

 :است

 دارید، انتظار دارید که قیمت در یک جهت  دار جهت سوگیری ی که یکهنگام

 .خاص حرکت کند و شما از قبل سفارشات خود را آماده کرده اید

 حرکت بازار در یک جهت خاص هنگام انتشار خبر  بنیادین دالیل بهتر است همیشه

 .را درک کنیم
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  وقتی یک سوگیری غیر جهت دار دارید، برای شما مهم نیست که قیمت به کدام

 .سمت حرکت می کند. فقط باید سفارش شما فعال شود

 نیز  دولنگه یا خورجینی به نحوه چینش سفارشات سوگیری غیر جهت دار معامالت

 .گفته می شود

 

 ...تقریباً همین

 ؟؟؟آیا واقعا به همین سادگی است

 !!! نه که است معلوم

  

پیش از آنکه هوس کنید تا چنین معامالتی را انجام دهید، باید ابتدا روی گزارش های 

 .مختلف به صورت تمرینی معامله کنید

 کدام گزارش های خبری باعث حرکت بازار می شوند؟ 

 چقدر سورپرایز برای به حرکت درآوردن بازار الزم است؟ 

 از معامله زدن روی کدام گزارشات خبری باید پرهیز کرد؟ 

 

 .همچون هر روش معامالتی دیگری، موفقیت شما بستگی به میزان آمادگی شما دارد

لیف خود را انجام دهید و شاخص های اقتصادی را و این نیاز به تمرین و زمان دارد. تکا

 .مطالعه کنید تا دلیل مهم بودن آنها را درک کنید
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به یاد داشته باشید، هر آنچه آسان بدست آید ارزش چندانی ندارد، بنابراین به شدت 

تمرین کنید و پس از آنکه نحوه انجام کار را به خوبی یاد گرفتید، متوجه خواهید شد 

 !بسیار پرسود خواهد بود معامله خبر
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