
 محوسازی شکست

 

قصد داریم به بررسی نحوه محوسازی شکست یا بریک  فارکس آموزش درس ازدر این 

 !اوت بپردازیم

 است؟ "معامله شکست"نبوده؟ احتماال منظور شما،  ؟ اشتباه تایپیشکست محوسازی

 !خیر

 .است شکست جهت محوسازی شکست به معنای معامله در خالف

 محوسازی شکست = معامله شکست های کاذب
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کاذب و نادرست است و  مقاومت یا سطح حمایت حاگر معتقدید که شکست در یک سط

نیست، در این حالت شما باید شکست را فید  قیمت قادر به ادامه حرکت در همان جهت

 .یا محوسازی کنید

ته شده مهم است، ممکن است محو سازی در مواردی که سطح حمایت یا مقاومت شکس

 .شکست ها کاری بمراتب هوشمندانه تر از معامله شکست ها باشند

بخاطر داشته باشید که محو سازی شکست یک استراتژی عالی برای معامالت کوتاه مدت 

با موفقیت همراه نمی شود اما در نهایت  تالش اولین است. معموال ایجاد شکست با

 .قیت همراه شوندممکن است با موف

عالی است. استفاده  مدتی کوتاه محو سازی شکست ها یک استراتژی: کنیم می تکرار

 .از آن برای معامله گران بلند مدت چندان مورد تایید نیست

با یادگیری نحوه معامله شکست های کاذب که به آنها موارد فریبنده نیز گفته می شود، 

 .می توانید از ضرر در نتیجه ی برگشت های ناگهانی و احتمالی قیمت جلوگیری کنید
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 معامله شکست برای بسیاری از معامله گران فارکس جذاب است. چرا؟

هستند. اگر این سطوح شکسته سطوح حمایت و مقاومت به نوعی کف و سقف قیمت 

 .شوند، انتظار می رود قیمت در همان جهت شکسته شدن به حرکت خود ادامه دهد

اگر یک سطح حمایت شکسته شود، این بدان معناست که حرکت کلی قیمت رو به پایین 

 .است و مردم بیشتر از آنکه بخواهند خرید بگیرند مایل به گرفتن فروش هستند

ح مقاومت شکسته شود، عمده افراد معتقد هستند که قیمت احتماالً برعکس، اگر یک سط

به رالی افزایشی خود ادامه داده و حتی باالتر نیز خواهد رفت و بیشتر از آنکه بخواهند 

 .فروش بگیرند، مایل به گرفتن خرید هستند

 معامله گران خرد فارکس که برای خود کار می کنند طرز فکر طمعکارانه دارند. آنها

معتقد به معامله در جهت شکست هستند. آنها فکر می کنند می توانند روی حرکات 

قیمتی بزرگ سودهای بزرگ کسب کنند. یک مثل انگلیسی می گوید ماهی بزرگ را 

 !بگیر، ماهی های ریز دور قالب را فراموش کن

ئو و ژولیت ، چنین نظریه ای درست است. اما دنیا ایده آل نیست. آیا رومدر حالت ایده آل

 .عاقبت به خیر شدند؟! خیر

 همراه موفقیت با ها شکست بیشتر که است این افتد می اتفاق حقیقت در آنچه

 .شوند نمی

دلیل اینکه شکست ها با موفقیت همراه نمی شوند این است که اقلیت هوشمند باید از 

 .جیب اکثریت پول بزند

بازیگران بزرگ با حساب های نجومی  حالتان بد نشود. اقلیت هوشمند معموال متشکل از

 .و سفارشات خرید/فروش نجومی است
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 .برای فروش هر چیزی، باید خریدار آن وجود داشته باشد

، اگر همه می خواهند باالی یک سطح مقاومت بخرند یا زیر یک سطح حمایت با این حال

 .مارکت میکر( باید طرف دیگر این معادله را بگیرد) ساز بازار اینصورتبفروشند، در 

 .یستن ابلهو به شما هشدار می دهیم: بازارساز 

 

 .معامله گران خرد دوست دارند که شکست ها را معامله کنند

 شکست محوسازی بر باتجربه، و سازمانی گران معامله و هوشمند اقلیت ترجیح

 .است ها

معامله گران باهوش تر فارکس از تفکر جمعی عامه یا تریدرهای بی تجربه بهره برده و با 

 .هزینه کرد آنها، خود برنده می شوند

به همین دلیل، معامله در جهت تریدر های با تجربه تر فارکس نیز می تواند بسیار سودآور 

 .باشد
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شکست ها را محوسازی  ترجیح می دهید بخشی از کدامیک باشید: اقلیت هوشمندی که

 ؟!که در دام شکست های کاذب می افتدمی کند یا اکثریت بازنده ای 

 .حال بیایید ببینیم چگونه می توان شکست های کاذب را معامله کرد
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