
 (عامل ورود به معامله )ماشه

 

، نگاهی خواهیم داشت به دومین مورد فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .دفترچه معامالتی ضروری از فهرست موارد ثبتی در یک

 "!آتش کنید"عامل ورود به معامله یا ماشه به شما می گوید که چه زمانی باید 

ماشه به شما می گوید که وقتی در ناحیه مستعد معامالتی قرار گرفتید چه زمانی می 

 .وارد معامله شوید واقعا توانید

 .تکنیک ورود به معامله مخصوص خود شماست

کجا باید به دنبال ورود به معامله باشید، باید تصمیم بگیرید که حال که متوجه شدید در 

 .چگونه واقعا وارد معامله شوید

آیا شما چشم بسته وارد معامله می شوید؟ برای مثال، وقتی می خواهید از خیابان رد 

 شوید، آیا طوری که وسط پارک هستید از خیابان رد می شوید؟؟
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ما رد بشود که بحثش جداست. صد البته، ابتدا باید مگر اینکه بخواهید ماشین از روی ش

 .باشد "ایمن"خیابان  به هر دو طرف نگاه می کنید تا مطمئن شوید که رد شدن از

 

است  "ایمن"گونه است. شما باید مطمئن شوید که ورود به بازار در معامالت نیز همین

 (.معامالتی که انتخاب کرده اید باالست )یعنی احتمال موفقیت الگوی تکنیکالی

 نمی رفتار دارید انتظار که طور آن که معامالتی به شما ورودِ از ورود، تکنیک

 .کند می جلوگیری کنند،

نزولی شکل گرفته  واگرایی معامالتی شما جایی است که یکفرض کنید که ناحیه مستعد 

 .است

آیا خودکار فروش می گیرید؟ یا ابتدا صبر می کنید تا قیمت نزدیک به یک سطح مقاومتی 

 مهم معامله شود بعد پوزیشن خود را باز می کنید؟

شکل گیرد  استار شوتینگ برگشتی مانند کندل شاید حتی بهتر باشد صبر کنید تا یک

 بعد وارد معامله شوید؟

 قیمت رفتن باال تماشای به سپس و گیرید می فروش جا در...صبر کردناما به جای 

 !شدن خود می نشینید مارجین کال و
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تنها به این دلیل که یک ناحیه خوب برای معامله کردن پیدا کردید به این معنی نیست 

 .که باید درجا وارد معامله شوید

 معامله به ورود برای محکمی شواهد که است تکنیکی خوب ورود تکنیک یک

 .دارد نگه دور اندهزی معامله گونه هر از را شما و آورده فراهم

دوباره، یک اسکرین شات از نمودار و محلی که بعنوان ماشه ورود به معامله نشانه گذاری 

 .کرده اید، بگیرید

 معامالتی مستعد ناحیه یک با را معامله به ورود عامل یک باید که نکنید فراموش

 .کنید ترکیب

می تواند یک تکنیک ورود به معامله باشد، اما  متحرک های میانگین مثال کراسبرای 

، با مواردی همچون قصد ورود به معامله دارید را در نظر نگیرید اگر ناحیه ای که روی آن

 !شادو یا اسپایک قیمتی حساب خود را به فنا خواهید داد

اگر فقط و فقط از ماشه برای ورود به معامله استفاده کنید خود را برای فاجعه آماده 

 .ساخته اید

و محیط خود نیز آگاه هستید. در جنگ هسته ای،  "اطراف"اطمینان حاصل کنید که از 

 !استفاده نکنیداز چاقو بعنوان اسلحه 
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