
 بهترین ساعت روز برای معامله فارکس کدام است؟

 

سعی داریم به یک سوال مهم پاسخ دهیم. سوال!  آموزش فارکس در این مقاله از مقاالت

 11تا  8ود؟ اگر پاسخ شما چه ساعتی از روز بهترین برنامه های تلویزیونی پخش می ش

 !، درست گفتیدشب بود

، وقتی ی با سشن های معامالتی دارد؟ خوب، دقیقاً مانند تلویزیونل چه ارتباطو این سوا

بهترین برنامه ها از تلویزیون )جریان نقدینگی باال( پخش می شود که افراد بیشتری 

 .(مشغول تماشای تلویزیون هستند )در بازار شرکت می کنند

https://irtrader.net/



 

و منطق می گوید وقتی چنین حالتی رخ می دهد که دو سشن زمانی همپوشانی یا 

 .تداخل داشته باشند

 .، باید بگوییم جواب را نصفه درست گفتیداگر این طور فکر می کنید

 .بیایید در مورد برخی از ویژگی های تداخل دو سشن بحث کنیم

 لندن – توکیو همپوشانی

 

https://irtrader.net/



، در طول سشن بسیار کم است. در حالت عادی به چند دلیل جریان نقدینگی در این

، بمحض اینکه بعد از ظهر می شود، تقریباً وسان زیادی وجود ندارد، بنابراینسشن آسیا ن

 !وقت خواب فرا می رسد! خورخور

ریان در این حالت تریدرهای اروپایی، تازه پای سیستم خود نشسته اند و با کم شدن ج

 .، معامالت کسل کننده می شودنقدینگی

، بازی کردن پلی استیشن و نگاهی برای نوشیدن یک دمنوش آرامش بخش این زمان،

انداختن به بازار و پیدا کردن فرصت های معامالتی در جلسات لندن و نیویورک ایده آل 

 .خواهد بود

 نیویورک – لندن همپوشانی

 

سرویس تحلیلی تخصصی بازار ) FXLIQUIDITY  طبق آخرین داده های سایت

 18:30و  13:30ندن )بعدازظهر به وقت ل 3صبح و حدود  10(، حدود ساعت فارکس

 .( جریان نقدینگی در مطلوبترین سطح خود قرار داردبه وقت ایران

 

در واقع در این زمان است که ابتکار عمل واقعی بدست گرفته می شود! اینجاست که 

، زیرا آنها ها با صفحه کلید به آسمان می روددست تریدر صدای برخورد سریع انگشتان

 !می دانند لقمه آماده است
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https://mosaicsmartdata.com/fxliquidity/
https://mosaicsmartdata.com/fxliquidity/


، زیرا معامله گران از دو مرکز مالی بزرگ جهان این زمان شلوغ ترین زمان روز است

 !)لندن و نیویورک( همزمان شروع به بیرون آمدن و سرازیر شدن به بازار می گردند

، به ویژه هد حرکات قیمتی بزرگی خواهیم بوداحتماال شاو در طول این زمان است که 

 .وقتی که خبرهای اقتصادی از امریکا و کانادا منتشر می شود

از سمت اروپا تحت تاثیر قرار گرفته  "دیروقت"بازارها همچنین می توانند در پی اخبار 

 .و ملتهب شوند

نیم شاهد ادامه یافتن روند ، می توامالتی اروپا روند خاصی ایجاد شوداگر در سشن معا

در ساعات اولیه روز اتفاق ، چراکه تریدرهای آمریکایی پس از دیدن و بررسی آنچه باشیم

 .، بر اساس آن تصمیم می گیرند وارد بازار شده و موقعیت باز کنندافتاده

وپایی ، زیرا برخی از معامله گران ارپایان این سشن زمانی مراقب باشیدبا این حال باید در 

 نوسانی حرکات به  ممکن است اقدام به بستن معامالت خود کنند که خود می تواند منجر

 .شود امریکا در ناهار وقت از پیش درست شدیدی

  

 بندی جمع

 

 .بهترین زمان برای معامله زمانی است که نقدینگی و نوسان باال در بازار باشد

ود که معامله گران بیشتری در بازار زمانی نقدینگی و نوسان بیشتری در بازار خواهد ب

 .شرکت کنند
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پس به راحتی می توان نتیجه گرفت ساعت هایی از روز که همزمان دو سشن معامالتی 

 .باز هستند زمانهای بهتری برای معامله است

از آنجایی که لندن و نیویورک بزرگترین مرکزهای مالی دنیا به حساب می آیند ساعتهایی 

غاز به کار می کنند و در عین حال سشن قبلی هنوز فعال است می که این دو مرکز آ

 .تواند بهترین ساعت ها برای معامله باشد

و  13:30پس می توان گفت بهترین ساعت روز برای معامله فارکس، حدود ساعت 

 .به وقت ایران است 18:30

 

 معامله روز بهترین

 

https://b2n.ir/j73887 

 

https://bit.ly/2Rlb66Z 

 

https://tinyurl.com/4u3rwe5t 
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