
 چگونه شکست یا بریک اوت را معامله کنیم؟

 

 

 بگیرم؟ سود آنها از توانم می چگونه و چیست اوت بریک یا شکست

، شکست در دنیای معامالتی فارکس هایی که احتماال در کودکی شکستیدبر خالف شیشه 

 !متفاوت است

به بیرون "دامنه ثابت یا بازه رنج معامالتی  شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت از یک

 .یا اصطالحا بریک اوت کند "شکسته شود

یک شکست همچنین احتماال هنگامی رخ می دهد که یک سطح مخصوص قیمتی مانند 

 .و غیره شکسته شود فیبوناچی ، سطوحپیووت نقاط ،مقاومت و حمایت سطح

زمانی که قیمت به ، ورود به بازار درست در رتست ازهدف از انجام معامالت شکست عبا

، و سپس سواری گرفتن از معامله تا زمانی که نوسانات قیمتی یک سمت می شکند

 .بخوابد
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 نه حجم بله، نوسان

 

، راهی وجود ندارد که شما بتوانید الف معامالت سهام یا معامالت آتیخواهید دید که برخ

 .حجم معامالت انجام شده در بازار فارکس را مشاهده کنید

بر روی  برای داشتن معامالت خوب حجم ، اطالع ازامالت سهام یا معامالت آتیدر مع

، از این رو نداشتن چنین داده ای در بازار فارکس یک شکست ها موردی ضروری است

 .نقطه ضعف محسوب شده و مانعی در راه کسب موفقیت ماست

د را تمرین کنیم بلکه بای خوب ریسک مدیریت ، ما نه تنها بایدبه دلیل این نقطه ضعف

بر معیارهای مشخصی نیز تکیه کنیم تا بتوانیم خود را بالقوه در موقعیتی قرار دهیم که 

 .برای معامله شکست ها مناسب باشد

، در اینصورت نوسانات بازار از متی در بازه زمانی کوتاهی رخ داداگر یک حرکت بزرگ قی

 .نوع شدید تلقی می گردد

، در حرکت نسبتاً کمی وجود داشته باشد، اگر در مدت زمان کوتاهی از طرف دیگر

 .اینصورت تالطم و نوسانات بازار کم تلقی می شود

د ورود به بازار وسوسه انگیز گرچه آن زمانی که بازار مثل شلیک گلوله حرکت می کن

در چنین بازاری اغلب خود را دچار استرس و اضطراب  پوزیشن ، اما در صورت گرفتناست
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می کنید. به عبارتی چنین کاری باعث می شود که تصمیمات اشتباه زیادی داشته باشید. 

 .آن جیب پول تان می رود یعنی به دفعات از این جیب پول می زنید و از

امله گران به این نوسانات شدید همان چیزی است که باعث جذب شدن بسیاری از مع

، اما باز هم همین نوسانات شدید است که باعث قتل عام بسیاری از بازار فارکس می شود

 .آنها می شود

 .است خود نفع به نوسانات از استفاده هدف در اینجا

حالی که بازار بسیار له و تالش برای جفت پا پریدن داخل بازار در به جای دنبال کردن گ

 .، بهتر است به دنبال جفت ارزی با نوسانات بسیار کم باشیدبی ثبات است

رای مواقعی که شکست ایجاد خود را بدرستی تنظیم کرده و ب پوزیشن، می توانید اینگونه

 .، آماده باشیدشود، و نوسانات موشکی می شود می
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