
 مثل یک دیلر فارکس معامله کنید

 

، به شما خواهیم گفت که چرا شما در فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 !معامالت فارکس باید همچون یک دالل یا دیلر باشید

 :پیش از هر چیز اجازه دهید تا اصطالح دیلر را برای شما توضیح دهیم

ار فارکس در لغت به معنای دالل است اما در معنای تخصصی اش برای باز Dealer کلمۀ

به فرد یا شرکتی گفته می شود که در تراکنش های ارز خارجی به عنوان طرف شمارنده 

حضور دارد. بعبارتی دیلر فارکس معامله گر یک نهاد مالی است که مجاز به انجام معاملۀ 

 .ارز خارجی است

المللی هستند که بیشترین حجم های بزرگ بینکنندگان فارکس بانکمهمترین شرکت

اند. مؤسسات مالی مهمترین بازیگران فارکس امالت بازار را به خود اختصاص دادهمع

ها در پشت صحنه به شود. بانکهستند و البته معامالت آنها در چندین سطح انجام می

گفته  (Dealer) "دیلر"شوند که در بازار به آنها های کوچکتری تبدیل میشرکت
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شود. یک دیلر شخص کس توسط آنها انجام میشود که بیشترین حجم معامالت فارمی

 .یا سازمانی کسی است که آماده میانجیگری در خرید یا فروش ارزها با مشتری است

 .حال با آرنولد آشنا شوید

آرنولد که اهل پیپستان است و یک سرآشپز بدنساز بوده به کار ترید در فارکس مشغول 

 .است

دارد که مبتنی بر سیگنال  مکانیکی سیستم یک همچون بسیاری از معامله گران دیگر، او

 .یا شکست است اوت بریک های

 

آرنولد حتی یک نام خاص هم برای سیستم معامالتی خود دارد: سیستم نابودگر یا همان 

 !ترمیناتور

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/mechanical-trading-systems/
https://irtrader.net/types-of-breakouts/


او با یک انضباط مستحکم )از جنس بتون( تمام قوانین سیستم خود را رعایت می کند 

)به دلیل همین انضباطش است که چنین عضالت شکم و پشت بازوهایی دارد( و هیچ 

 .احساساتی هم ندارد

ها را نابود کند تا بتواند هارلی  پیپ او امیدوار است که سیستم نابودگر او به مقدار کافی

داویدسون مورد عالقه خود را بخرد و در خط ساحلی درخور و شایسته پیپ های خود به 

 .تفریح بپردازد

کند و اجازه خود را رعایت می معامالتی برنامه اما از بخت بد آرنولد، علیرغم اینکه او

دهد بازارها او را اذیت کنند، برای کسب سودآوری پایدار کمی به مشکل خورده نمی

 .است

  

 آرنولد برای طبیعی سناریوی یک

 EUR/USD فت می کند، چراکهآرنولد یک سیگنال خرید از سیستم نابودگر خود دریا

 .دارد سطح مقاومت فعلی را می شکند و در حال خارج شدن از آن است

 .او به قیمت لحظه ای بازار خرید می گیرد

او را می زند. دقایقی بعد او  ضرر حد افزایش، قیمت برمی گردد و پیپ پس از چند

 .سیگنال دیگری دریافت می کند. این بار، مبنی بر اینکه باید روی یورو/دالر فروش بگیرد

همچون هر معامله گر خوب دیگری، آرنولد نیز سیستم خود را دقیقا رعایت و اجرا می 

 .کند و به قیمت لحظه ای بازار فروش می گیرد

رسد که جفت ارز در حال رود، و به نظر میسود میپیپ در  10ظرف چند ثانیه، او 

های جدید است. سپس، ناگهان، قدرت حرکت از بین رفته و  کف حرکت به سمت فتح

 .جفت ارز شروع به تثبیت شدن می کند
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دد برمی گردد و حد ضرر آرنولد مج قیمت ناگهان، سپس ...چند دقیقه دیگر می گذرد

 !ریزد می قیمت دیگر پیپ 100 سپس ناباوری کمال در اما ...را نیز می زند

 "...بازخواهم گشت"او مدام به خودش می گوید: 

 ...ای کاش آرنولد این حقیقت ساده را می دانست

 !است صفر جمع حاصل با بازی یک بازی این

 

 

 .همانطور که صدها بار گفتیم، معامله زدن در بازار فارکس اصال کار آسانی نیست

شما می توانید منضبط ترین معامله گر دنیا باشید و همیشه هم به برنامه معامالتی خود 

خود را رعایت کنید، اما باز هم شاهد این باشید که  ریسک مدیریت پایبند باشید، قوانین

 .بیشتر معامالت شما در ضرر می روند

حتی بدتر از آن این است که حد ضرر شما می خورد و بعد، می بینید که قیمت مجدد 

 .به جهت شما بر می گردد و حد سودهای شما را نیز می زند

 .است صفر جمع حاصل با بازی یک فارکس معامالت که باشید داشته یاد به باید
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 وجود دیگری شخصی هر زمان که سفارش خرید یا فروش خود را ارسال می کنید،

 !گیرد می را شما معامله دیگر طرف که دارد

 .بازد می نفر یک و برد می نفر یک

 .بیشتر اوقات، کسی که این پوزیشن ها را می گیرد، یک دیلر یا دالل فارکس است

دالالن فارکس، معامله گران حرفه ای هستند که پوزیشن برعکس معامله گران خرد را 

می گیرند، بنابراین نقدینگی مورد نیاز برای بهینه عمل کردن بازار فارکس را بدون فوت 

 .وقت فراهم می کنند

ها یا دیلر های ها نیز بساط کسب درآمد خودشان را دارند، و داللبا این حال، بانک

توانند در واقع با تخلیه سریع پوزیشن های خود، سود زیادی کسب کنند و رکس میفا

 .حتی بواسطه اسپرد درآمد کسب کنند

حقیقت این است که دالالن فارکس در واقع اکثر اوقات برنده می شوند. و به همین دلیل 

 .است که می گوییم باید سعی کنید مانند یک دالل معامله کنید

 شنیده ها دالل مورد در بدی چیزهای من. خزه خیلی دالل؟" ...ی گوییدحتماً با خود م

 دالل شبیه بخواهم چرا. هستند پرت اسپردها دهند، نمی مناسب قیمت هرگز آنها. ام

 "باشم؟

کند خوب، صادقانه بگویم، این دیلرها دقیقاً مثل شما هستند، یعنی کسی که سعی می

 .، مقداری پول به جیب مبارک بزندرودهر بار که بازار باال یا پایین می

اما از آنجایی که دیلرها مزایای بسیار زیادی دارند )اسپرد، اطالعات در مورد سفارشات و 

 .غیره(، معامله گران خرد به شدت در وضع نامساعدی قرار می گیرند
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 اگر بدانید که دیلرها چگونه فکر می کنند و معامله می کنند، در اینصورت می توانید بر

 .این وضع نامساعد و نقطه ضعف غلبه کنید و شما نیز سودآور شوید
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