
 ناحیه مستعد معامله

 

مورد از موارد ثبت ضروری  ، نخستینفارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 .ررسی خواهیم کرددر یک دفترچه معامالتی را با هم ب

برای هر پوزیشنی که باز می کنید باید دلیل معتبری داشته باشید. بعبارتی باید منطق 

 .یا استدالل داشته باشید

 شما انسان غارنشین نیستید. خدای ناکرده قمارباز هم که نیستید، نه؟

ی کشیدن چرا برای باز کردن پوزیشن خود باید به این ناحیه روی نمودار نگاه کنید؟ برا

 ماشه باید به کجا نگاه کنید؟
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این ناحیه با استفاده از هر روش کشف الگوی تکنیکال که در برنامه معامالتی خود آن را 

 .نوشته اید، مشخص می شود

سطح  برای مثال کراس یا تقاطع دو میانگین متحرک یا مثال برخورد قیمت با مقاومت در

 .یبوناچی اصالحف

 .بین قیمت لحظه و محل فعال سازی پوزیشن شما قرار دارد معامالتی مستعد ناحیه

قویاً به شما توصیه می کنیم از قسمتی از نمودار که این ناحیه را نشان می دهد، اسکرین 

 .شات بگیرید. سعی کنید گرفتن اسکرین شات از نمودار را برای خود عادت کنید

بعدها زمانی که نوبت به بررسی معامالت رسید، مشاهده آنچه رخ داده است کمک می 

کند تا چشمان شما شناخت پیدا کرده و بتوانند فرصت های معامالتی یا تله های احتمالی 

 .را فورا تشخیص دهند

اینگونه می توانید دلیل باز کردن پوزیشن را به خاطر بیاورید یا می توانید به چیزهایی 

 .که شاید نادیده گرفته باشید، پی ببرید
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 احتمال و دارید را باال دست معتقدید شما که است جایی معامالتی مستعد ناحیه

 .شماست نفع به نیز پاداش/ریسک نسبت و باالست شما معامله موفقیت

 .شما باید خودتان تعیین کنید که چگونه می خواهید این شرایط را برآورده سازید

معامله زدن بودید. حال، منطقه  "آماده"دلی خود مقابل مانیتور نشستید، وقتی پشت صن

 ".هدف می گیرید"مستعد معامالتی جایی است که شما 

این کار شما را از باز کردن پوزیشنِ بدون برنامه و هر گونه خرابکاری احتمالی باز می 

 !دارد
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