
 محیط معامالتی خود را بشناسید

 

سته و بدون برنامه به جنگ می ، فرد نادان همیشه چشم بوقتی دو نفر به جنگ می روند

 .، شبیه انسان گرسنه ای که سر میز غذای مورد عالقه اش نشسته استرود

، همیشه یط محیطی تأثیرگذار بر روند جنگ، فرد عاقل برای اطالع از شرااز طرف دیگر

 .یک گزارش از وضعیت موجود برای خود تهیه می کند
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، ما نیز باید گزارشی از شرایط فضای معامالتی برای خود تهیه کنیم. همچون مثال جنگ

 .داریم قرار بازار از شرایطی یا محیط نوع چه در این بدان معنی است که باید بدانیم

برخی از معامله گران فارکس ناله کنان می گویند سیستم معامالتی آنها فقط بلد است 

 !خرابکاری کند
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 .کند می خرابکاری ...بعضی اوقات سیستم های معامالتی واقعا 

، اما در فضا و محیط معامالتی اشتباه از آن استفاده ، سیستم بالقوه سودآور استگاهی

 .می شود

به فارکس سعی می کنند استراتژی مناسب محیط و شرایط بازاری معامله گران با تجر

 .که در آن معامله می کنند را تشخیص داده و به یک نتیجه واحد برسند

آیا وقت آن است که ابزار فیبو را بیرون کشیده و بر روی نمودار اندازیم و دنبال اصالح 

 ها بگردیم؟ یا اینکه بازه ها و محدوده های رنج دارند بدرستی عمل می کنند؟

همانطور که یک مربی فوتبال با برنامه ها و سناریوهای مختلفی با توجه به موقعیت و 

، شما نیز باید تصمیم بگیرید که از چه استراتژی بسته یدحریفان مختلف به زمین می آ

 .به شرایط و محیط معامالتی بهتر است استفاده کنید

، می توانیم یک استراتژی مبتنی ر چه محیط بازاری معامله می کنیمبا دانستن اینکه د

یک بازار بر روند را در یک بازار دارای روند یا یک استراتژی محدود به بازه )رنج( را در 

 .خنثی یا رنج انتخاب کنیم

آیا نگران این هستید که نتوانید از استراتژی چابک مربوط به بازار رنج خود راحت استفاده 

 کنید؟ یا می ترسید که سیستم مبتنی بر روند سودده خود را کنار گذارید؟

 !هیچ ترسی نداشته باشید

زه های زمانی مختلف فراهم می بازار فارکس فرصت های روندی و رنجی زیادی را در با

 .کند که می توان این استراتژی ها را در کنار آنها اجرا کرد
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، تشخیص اینکه کدام اندیکاتور را باید که چه استراتژی هایی مناسب هستنددانستن این

 .از جعبه ابزار فارکس بیرون کشید آسان تر خواهد ساخت

فید هستند در حالی بازارهای روند دار م ، سطوح فیبو و خط روند ها دربه عنوان مثال

 .، سطوح حمایت و مقاومت در بازار های خنثی مفید و موثر هستندکه نقاط پیووت

، باید بتوانید فضای معامالتی را برای خود تعیین کنید. قبل از شناسایی این فرصت ها

 :وضعیت بازار را می توان به سه حالت زیر دسته بندی کرد

 صعودی دار روند 

 نزولی دار روند 

 خنثی یا رنج 
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