
 خبرها موجب حرکت بازار فارکس می شوند

 

، قصد داریم از آنچه سبب حرکت بازارها فارکس آموزش مجموعه مقاالتدر مقاله امروز از 

 !می شود صحبت کنیم، یعنی خبرها

الزمه ترید کردن، تنها دانستن تحلیل تکنیکال نیست! بلکه اینکه بدانید چه چیزی باعث 

 .حرکت بازار فارکس می شود نیز مهم است

 و سر ها و الگوهای دوقلو سقف و روند خطوط همچون فیلم جنگ ستارگان، در پشت

 .، یک نیروی بنیادی در پشت این حرکات قیمتی وجود داردشانه

 !می شود گفته خبر به این نیرو

 (.!برای درک اهمیت اخبار، سناریو زیر را تصور کنید )البته کامالً تخیلی است

فرض کنید، در اخبار شبانگاهی، گزارشی مبنی بر اعالم ورشکستگی بزرگترین شرکت 

 .نرم افزاری پخش می شود
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 .شما سهام دار این شرکت هستید

ز وضعیت این شرکت در این حالت اولین کاری که انجام می دهید چیست؟ برداشت شما ا

 تغییر می کند؟

 فکر می کنید برداشت دیگران از این شرکت به چه نحوی تغییر می کند؟

 

 .اضح است که شما سهام خود را بالفاصله به هر قیمتی که شده است می فروشیدپر و

 .در حقیقت، احتماالً هر کس دیگری که سهامدار آن شرکت باشد نیز چنین می کند

واقعیت امر این است که اخبار بر درک ما از اوضاع و نحوه معامالت ما تأثیرگذار است. 

 .ن نیستمبحث معامالت ارزها، نیز جدای از ای

 .با این وجود، نحوه برخورد با اخبار در بازار سهام و بازار فارکس متفاوت است
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بیایید به مثال باال برگردیم و تصور کنیم که شما گزارش مربوط به ورشکستگی شرکت 

بزرگ نرم افزاری را شنیده اید، اما فرض کنید این بار گزارش را یک روز پیش از آنکه 

 .اعالم شود، شنیده اید بصورت رسمی در اخبار

طبیعتا، در این حالت شما تمام سهام خود را به هر قیمتی می فروشید، و بدلیل اینکه 

یک روز اخبار را زودتر شنیده اید، پول بمراتب بیشتری نسبت به کسانی که این خبر را 

 .در اخبار شبانگاهی شنیده اند، نجات می دهید

 معامالت انه، باید بگوییم این ترفند کوچکچیز خوبی به نظر می رسد، نه؟ متأسف

معامالت غیر قانونی بر پایه افشای اطالعات محرمانه( نام داشته و شما را ) اینسایدری

 .روانه زندان می کند

مارتا استوارت این کار را کرد و حال با یک عکس بازداشتی زیبا روی جلد مجالت راهی 

 .زندان شده است

 

در بازار سهام آمریکا، اگر اخباری را قبل از دیگران بشنوید چنین کاری غیرقانونی است. 

 !می نامند مجاز شکار در بازار فارکس، آن را بازی منصافانه یا
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 مجازاتی هیچ الت شما بهتر است و مطلقاهرچه زودتر اخبار را بشنوید یا ببینید، برای معام

 !ندارد وجود آن برای

 براحتی کنید، تقویت را خود ای لحظه ارتباطات  اگر کمی از تکنولوژی استفاده کنید و

 .سازید می مجهز را خود اخبار( نه بهترین هم شاید) بهترین و آخرین به

زه می دهد که نسبت به خوبی برای تریدرهای خرد است زیرا به آنها اجا "خبر"این، 

 .حرکات سفته بازان بازار بسیار سریع واکنش نشان دهند

معامله گران بزرگ، معامله گران کوچک، معامله گران درشت یا معامله گران ناچیز، همه 

برای حرکت قیمت بازار باید وابسته به همین اخبار باشند زیرا اگر خبری نبود، احتماال 

 !بازار کال حرکت نمی کرد

 .خبر برای بازار فارکس مهم است زیرا خبر است که آن را به حرکت در می آورد

 !صرف نظر از مباحث تکنیکال، خبر، سوخت حرکت ماشین فارکس است
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