
 !در معامالت فارکس هرگز پیش قدم نشوید

 

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

 .معامالت فارکس پیشقدم شوید چه پیامدی دارد! با ما همراه باشید

هیچ وقت اولین حرکت را انجام ندهید، البته اگر چشمتان دختر یا پسر مورد عالقتان را 

 .کنید بحثش جداست گرفته و عاشقش شده اید و می خواهید جلب توجه

منظور ما این است که وقتی دیدید بازار به سرعت در حال نوسان دادن است، جفت پا 

 .وارد آن نشوید

 .هستند خنثی و رنج بازارها مواقع، درصد 80 حدود در که دانند می دیلرها

این بدان معنی است که حرکات شارپ و ناگهانی به احتمال زیاد محو می شوند. در چنین 

 .کسب سود دیلرها فراهم می آید مواقعی فرصت های خوبی برای

 اهد شد؟پیش از هر چیز، ببینیم چرا حرکت به احتمال زیاد محو خو
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)نظر ما « مزیت»کنند، بنابراین آنها دو ها کار میبه یاد داشته باشید، دیلرها برای بانک

 .را بخواهید بیشتر ترفند است تا مزیت!( آماده در جیب خود دارند

اوال، آنها می توانند سفارش هایی که معامله گران خرد دارند و می خواهند با آنها پوزیشن 

 .بگیرند را ببینند

ثانیاً، آنها مجهز به هزاران کیلو نقدینگی هستند که به آنها کمک می کند پشتشان گرم 

 .کنند عوض را بازار جهت حتی باشد و بتوانند بازار را تکان دهند و

بیایید به نمودار زیر نگاهی اندازیم تا ببینیم چگونه دیلرها می توانند از این ترفندها به 

 .نفع خود استفاده کنند

را مشاهده می کنید. در اینجا می بینیم که  EUR/USD دقیقه ای 5ر نمودار در زی

با اهمیت است، در لحظات آخر  گزارشی آلمان، که ZEW شاخص احساسات اقتصادی

 .منتشر می شود

در  EUR/USD بینند که معامله گران خرد به نمودارهای خود نگاه می کنند و می

 .وارد بازار شوند حال پایین آمدن است، بنابراین تصمیم می گیرند
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دقیقه گذشته  5در  EUR/USD .اوضاع بسیار خوب است"با خود می گویند،  آنها

یافت! احتماالً به کاهش خود ادامه خواهد داد و کف روزانه را تست  کاهش پیپ 20

 "!خواهد کرد

 اما. کندمی فکر آن بهاما صبر کنید، این چیزی است که یک معامله گر معمولی خرد 

 کنند؟ می تمرکز چیزی چه روی دیلرها

می شوند چراکه در  دیلرها می دانند که انتشار آمار معموالً باعث شادو یا نویزهای قیمتی

 .چنین زمانی معامله گران زیادی به سرعت در بازار ورود و خارج می کنند

دانند که غالبا، اولین نوسان پس از یک رویداد خبری، یک نوسان ها همچنین میآن

 .گردد می باز کاذب است و قیمت )در حالت طبیعی( به سطوح قبل از انتشار آمار

ت که دیلر ها با توجه به برخوردار بودن از پشتوانه مالی قوی اتفاقی که می افتد این اس

شدن )اصطالحا فید  محو می گیرند و باعثبانک ها و صندوق ها، پوزیشن عکس را 

 .شدن( حرکت می شوند
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از ما معامله گران خرد ( …پول ...ها )سرفهو از آنجایی که رقم و همت دسته جمعی آن

 .لگدمال می شوند بیشتر است، پوزیشن های ما مانند مورچه

 

در نمودار باال، همانطور که می بینیم حرکت نزولی پایدار نبود و ادامه نیافت. پوزیشن 

 ...دیلرها اینک قیمت را تا نقطه ای هل می دهد که
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 !و اینجاست که معجزه ره می دهد !گردد می بر کال قیمت ناگهان...

 .گذاشته بودند 1.2900های خود را باالی  استاپ افرادبه احتمال زیاد، بیشتر 

در اختیار خود پوزیشن های خرید بیشتری گرفتند  دیلرها احتماالً با استفاده از نقدینگی

تا بتوانند قیمت را به آن استاپ ها برسانند )در ادامه این موضوع را مفصل تر توضیح 

 (.خواهیم داد

وقتی معامله گران خرد دیدند که قیمت در حال افزایش است و می خواهد سقف جدید 

اوه پسر، این عزیز دل احتماال باالتر هم خواهد "ند، احتماالً با خود می گفتند: روزانه بز

 ."*رفت! باید بخرم، بخرم، بخرم!!! *کلیک، کلیک

 EUR/USD خواهند رویاند و میگران خرد نظر خود را تغییر دادهحال که معامله

و پوزیشن های خرید توانند از موقعیت استفاده کنند خرید بگیرند، دیلرها بار دیگر می

 !کنند! جرینگ جرینگقبلی خود را ببندند، در حالی که بواسطه اسپرد درآمد کسب می
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 !ها و مؤسسات تجاری بازیگرهای واقعی بازار هستندصد البته دیلرها، بانک

 !به همین دلیل است که به آنها بازارساز می گویند: آنها بازار را می سازند

ان خرد پوزیشن های خرید خود را باز کردند و استاپ های خود گروقتی تمام آن معامله

توانند یک بار دیگر با یک حرکت گذاشتند، دیلرها می 1.2900را زیر سطح مقاومت 

 !کنند درآمد کسب اسپرد ازشلنگ و تخته سراغ استاپ ها روند و 

 

 

و خواهشا یک نگاهی بیندازید! قیمت کمی باالتر معامله شد، اما سپس محو شد و مجدد 

 .ریخت 1.2900تا زیر سطح 

با هدف سقف های  شکست تصمیم گرفتند در پی ایجادهمه آن معامله گران خردی که 

 .جدید خرید بگیرند، احتماالً حد ضررهای آنها خورده است

 .تا پایان روز حفظ شده و عمل کرده است 1.2900 مقاومت همانطور که می بینید،
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اینجاست که می توانید ببینید چگونه دیلرها از مزیت قابل توجه خود برای به حرکت 

 !د استفاده می کننددرآوردن بازارها به نفع خو

به همین دلیل است که می گوییم هرگز نباید پیش قدم شوید و حرکت اول را انجام 

 !دهید، چراکه ممکن است در دام نوسان کاذب گرفتار شوید

 

https://irtrader.net/


