
 Sentiment  احساسات بازار یا مارکت سنتیمنت

 

، قصد داریم مفهوم جو بازار یا همان فارکس آموزش در درس امروز از مجموعه مقاالت

 .یماحساسات بازار را به شما آموزش ده

 حس و روح آقای بازار چگونه است؟

 .هر تریدر فارکس همیشه نظری در مورد بازار دارد

 "!خرسی( است، تر و خشک را می سوزاند و به فنا می رود) نزولی بازار"

 " .گاوی( است) صعودی اوضاع آفتابی است. در حال حاضر نظرم روی بازارها کامال"
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هر یک از معامله گران توضیح شخصی خود را در مورد چرایی حرکت بازار به یک جهت 

 .خاص دارند

 .نوعی بیان می کنندمعامله گران روی هر معامله ای که انجام می دهند این دیدگاه را به 

اما گاهی اوقات، هر چقدر هم یک تریدر مطمین باشد که بازارها دارند در یک جهت 

خاص حرکت می کنند، و هر چقدر هم که تمامی خطوط روند یکدیگر را تایید کرده و 

 .به یک جهت اشاره کنند، باز هم تریدر ممکن است ضرر دهد

یک تریدر فارکس باید درک کند که کلیت بازار ترکیبی از تمام دیدگاه ها، ایده ها و 

 !گر معامله افراد تک تک ... مشارکت کنندگان در بازار است. بلهنظرات همه 

 جو این احساس ترکیبی که فعاالن بازار دارند همان چیزی است که ما از آن با نام

 .یاد می کنیم بازار

این ایده یا حس غالب که اکثریت بازار آن را حس می کند به بهترین شکل جهت فعلی 

 .بازار را توضیح می دهد
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 کرد؟ معامله بازار جو بر مبتنی رویکرد اساس بر توان می چگونه

و جو بازار را بسنجید. آیا  وظیفه شما بعنوان یک معامله گر فارکس این است که حس

 اندیکاتور ها شرایط صعودی را نشان می دهند؟

 آیا معامله گران نسبت به اقتصاد حس نزولی دارند؟

ما نمی توانیم به بازار بگوییم چه کاری باید انجام دهد و چه انجام ندهد. فقط می توانیم 

 .در پاسخ به آنچه در بازارها رخ می دهد، واکنش دهیم

و خروج دقیق هر معامله را  ورود اشته باشید که استفاده از رویکرد جو بازار، نقاطتوجه د

 !برای ما فراهم نمی آورد. اما نا امید نشوید
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داشتن یک رویکرد مبتنی بر احساسات می تواند به شما کمک کند تا بتوانید تصمیم 

 .بگیرید که آیا باید با جریان موجود حرکت کنید یا خیر

ترکیب  بنیادی و تکنیکال البته، شما همواره می توانید تحلیل احساسات بازار را با تحلیل

 .کنید تا به ایده های معامالتی بهتری برسید

(، معامله گران می توانند حجم معامالت انجام شده را در بخش سهام و اختیارات )آپشن

 .به عنوان شاخصی برای تعیین میزان احساسات و تمایالت در نظر گیرند

اگر قیمت سهام در حال افزایش، اما حجم آن در حال کاهش باشد، ممکن است نشانه 

 .این باشد که بازار در حالت هیجانی بوده و اشباع خرید شده است

سهام نزولی ناگهان با حجم زیاد به باال برگردد، ممکن است به این معنی باشد  یا اگر یک

 .که احساسات بازار از حالت نزولی به صعودی تغییر کرده است

متأسفانه، از آنجا که بازار فارکس خارج از سامانه بورس اوراق بهاردار خرید و فروش می 

ی است که حجم معامله شده هر ارز شود، بصورت یک بازار متمرکز نیست. این بدان معن

 .به راحتی قابل اندازه گیری نیست
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 !خورد هم به حالم

 !!!نههههه وای!

 

 برای ابزاری گونه هیچ داشتن اختیار در بدون فارکس گر معامله یک چگونه

 ؟!کند گیری اندازه را بازار حساساتا تواند می حجم، گیری اندازه

 !گوییم می شما با گران معامله تعهد گزارش از بعدی درس در
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