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نخستین سبک معامالتی  ، به معرفیفارکس آموزش مقاالتدر درس امروز از مجموعه 

 !خواهیم پرداخت. اسکالپ

های مهیج و اکشن است که شما را روی صندلی میخکوب می ان فیلماسکالپ مثل هم

 .کند. این سبک معامالتی همزمان تند و سریع و هیجان انگیز است

که به نام اسکالپینگ نیز شناخته می شوند، یک استراتژی معامالتی  اسکالپ معامالت

سته شدن محبوب است که مشخصه اصلی آن فواصل زمانی نسبتاً کوتاه بین باز و ب

 .پوزیشن است

این معامالت معموالً فقط به مدت چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه باز نگه داشته می 

 !شوند
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 تاجاییکه روز، ساعات ترین شلوغ در هدف اصلی اسکالپرهای فارکس این است که

 .کنند شکار کوچک های پیپ توانند می

یار در طول روز سودهای کوچک معامله گر در این روش در تالش است تا از معامله بس

 .زیادی کسب کند

 جذاب می سازد؟ چه چیزی اسکالپ را برای معامله گران

افتند؛ حتی در بازارهای اتفاق می ، بمراتب بیشتر از حرکات بزرگهای کوچکحرکت

نسبتاً آرام. این بدان معنی است که یک اسکالپر می تواند از حرکات کوچک زیادی سود 

 .ببرد

انجام می دهند تا سودهای کوچک  روز یک در معامله صد چند پرها گاهی تااسکال

 .کسب کنند

 .تمامی پوزیشن ها در پایان روز معامالتی بسته می شوند

از آنجایی که اسکالپرها اساساً نباید از پای نمودارها بلند شوند، این روش بهترین گزینه 

 .توانند ساعت ها خود را بصورت صد درصد وقف معامالت کنندبرای کسانی است که می

چنین معامالتی برای موفقیت نیاز به تمرکز شدید و تفکر سریع دارد. بسیاری از معامله 

 .نین سبک معامالتی سریع و پرمسئولیتی را انجام دهندگران نمی توانند چ

این سبک معامالتی برای کسانی نیست که همیشه به دنبال کسب سودهای بزرگ 

هستند، بلکه برای کسانی است که دوست دارند در یک بازه بلندمدت سودهای کوچک 

 .کنند شناساییجمع کنند تا اینگونه یک سود کلی خوب 

 یکدیگر با راحتی به توانند می کوچک سودهای ست کهپشت اسکالپ این ا فرضیه

 .شوند تبدیل بزرگ سودهای به و شده ادغام
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این سودهای کوچک از طریق بهره بردن از تغییرات سریع در اسپرد خرید و فروش حاصل 

 .می شوند

ترین مدت زمان برای کسب سود در کوتاه بزرگ پوزیشن سایز تمرکز اسکالپ بر روی

 .: از چند ثانیه تا چند دقیقهنگهداری است

فرض بر این است که قیمت اولین مرحله از نوسان را در یک بازه زمانی کوتاه طی می 

 .بازار است نوسانات و تالطم کند، بنابراین هدف شما استفاده از

 بستن سپس و bid یا ask قیمت به پوزیشن یک کردن باز اسکالپ، اصلی هدف

 .است سود کسب برای تر پایین یا باالتر نقطه چند پوزیشن سریع

 .یک اسکالپر باید به سرعت از هزینه اسپرد عبور کند

پیپ باشد،  2خرید می گیرید، و اگر اسپرد آن  EUR/USD به عنوان مثال، اگر روی

 .نشده( شروع می شود شناسایی) ضرر پیپ 2با درجا  پوزیشن شما

خرید می کنید. اما برای  Ask به یاد داشته باشید، هنگام خرید گرفتن، شما با قیمت

 .است Bid ج باید بفروشید که بعبارتی قیمتخرو

 پیپ ضرر را هرچه سریعتر جبران کند. برای انجام این کار، قیمت 2یک اسکالپر باید آن 

bid  باید به اندازه کافی افزایش یابد، تا از قیمت ask  که معامله در آن قیمت انجام

 .شده، باالتر باشد

  

 :اگر باشید فارکس اسکالپر یک شما شاید

 معامالت سریع و مقداری هیجان را دوست دارید. 

 مشکلی ندارید که ساعت ها روی نمودارهای خود تمرکز کنید. 
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  شما فرد بی صبری هستید که دوست ندارید مدت زمان طوالنی پوزیشن خود را باز

 .نگه دارید

 خود را به سرعت عوض کنید معامالتی سوگیری می توانید سریع فکر کنید و. 

 (.شما انگشتان سریعی دارید )مهارت های اصلی را رو کنید! 

  

 :اگر نیستید فارکس اسکالپر یک شما احتماال

 در نوسانات سریع به راحتی دچار استرس می شوید. 

 کنید خود نمودارهای وقف  توانید ساعت ها بی وقفه خود رانمی. 

 ترجیح می دهید معامالت کمتر با سود بیشتر انجام دهید. 

 دوست دارید وقت خود را صرف تحلیل تصویر کلی تر و بلندمدت بازار کنید. 

  

 توجه نکته چند به باید کنید استفاده اسکالپ استراتژی از گرفتید تصمیم اگر

 :کنید

 .کنید معامله را ارزها جفت ترین نقدشونده تنها

 USD/JPY ، وEUR/USD ،GBP/USD ،USD/CHF ارزهایی مانند جفت

 .کمترین اسپرد را دارند، زیرا معموال بیشترین حجم معامالت را دارند

شما باید اسپردهایتان تا حد امکان پایین باشد، زیرا می خواهید پی در پی وارد معامله 

 .شوید
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 .کنید معامله روز ساعات ترین فعال در فقط

معامالتی است. این زمان  های سشن تداخلبیشترین نقدینگی در طول روز در ساعات 

ظهر به وقت  12:00صبح تا  8:00صبح و از ساعت  4:00صبح تا  2:00از ساعت 

 .است (EST) شرقی

  

 .اید گرفته نظر در را اسپرد که شوید مطمئن

که شما پی در پی وارد معامله می شوید، اسپردها نقش بزرگی در سود کلی از آنجایی 

 .شما خواهند داشت

از آنجایی که انجام هر معامله هزینه هایی را به همراه دارد، در اسکالپ ممکن است هزینه 

 .اسپردی که می پردازید بیش از سودی باشد که می گیرید

دالر در ساعت درآمد دارد و پس  5یم که مانند این است که یک ساعت در شغلی کار کن

 .دالری بخریم 6از اتمام بیرون رویم و یک کاپوچینو استارباکس 

هستند تا بتوانید از  شما اسپرد برابر دو مطمئن شوید که حد سودهای شما حداقل

 .برید معامالتی که در آنها بازار علیه شما حرکت می کند جان سالم بدر

  

 .کنید تمرکز ارز جفت یک روی ابتدا کنید سعی

اسکالپ کار بسیار طاقت فرسایی است و اگر بتوانید تمام انرژی خود را صرف فقط یک 

 .جفت ارز کنید، شانس بیشتری برای موفقیت خواهید داشت

اسکالپ چندین جفت ارز به طور همزمان در حالیکه تازه کار هستید، تقریباً خودکشی 

 .است
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می توانید یک جفت  کردید، وقتی کم کم به سرعت انجام اسکالپ آشنا شدید و عادت

 .ارز دیگر نیز اضافه کرده و ببینید که نتیجه کار چگونه است

 

 .کنید می رعایت بخوبی را سرمایه مدیریت اصول که کنید حاصل اطمینان

این نکته برای تمامی انواع سبک های معامالتی صدق می کند، اما از آنجایی که شما در 

 یتمدیر می دهید، بسیار مهم است که به اصولالت زیادی انجام یک روز معام

 .پایبند باشید ریسک

  

 .شوند شما نابودی باعث توانندمی مهم خبری هایگزارش

به دلیل مواردی همچون اسلیپیج و تالطم زیاد بازار، معامله کردن در زمان انتشار گزارش 

 .های خبری می تواند بسیار خطرناک باشد

ر جهت مخالف ای شاهد جهش قیمت دطور غیرمنتظرهاگر بر اثر یک گزارش خبری به

 .معامله خود باشید، واویال خواهد شد

را مدام بررسی کرده و آماده باشید و بدانید چه خبری  فکتوری فارکس تقویم اقتصادی

 .در راه است
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