
 راهنمای نحوه معامله خبر در فارکس

 

، قصد داریم تا نحوه معامله خبر را فارکس آموزش مجموعه مقاالتدر مقاله امروز از 

 !هیمبصورت کامال ساده به شما توضیح د

به عنوان یک معامله گر فارکس، مهم است که به انتشار آمارهای مهم اقتصادی، سخنرانی 

 .ژئوپلیتیک توجه کنیم مقامات دولتی و رویدادهای

 چرا؟

زیرا این اطالعات معموالً بازتابی از قدرت اقتصاد یک کشور است و ممکن است مسیر 

 .پیش روی ارز آن اقتصاد در آینده را نشان دهد

عامله خبر )نیوزتریدینگ( اغلب کار دشواری است و مناسب هر کسی نیست، اما نوساناتی م

 .که در پی آن می آید می تواند فرصت های معامالتی خوبی را با خود به همراه آورد
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 کرد؟ معامله خبر باید چرا

 "!برای کسب سود بیشتر"پاسخ به این سوال ساده است: 

اما خالصانه بگوییم، همانطور که در درس قبلی آموختیم، خبر بخش مهمی از بازار فارکس 

 !است زیرا پتانسیل این را دارد که بازار را به حرکت در آورد

 

وقتی خبری منتشر می شود، به ویژه اخبار مهمی که همه در حال رصد آن هستند، می 

 .زرگ قیمتی را شاهد باشیدتوانید انتظار داشته باشید که یک حرکت ب

این نکته که شما می دانید بازار به احتمال زیاد به یک سمتی حرکت بزرگی انجام خواهد 

 .داد، آن را تبدیل به فرصتی می سازد که قطعاً ارزش نگاه کردن و رصد را دارد

 سوار بازار صحیح سمت در که است این شما هدف خبر، تریدر یک عنوان به

 .شوید
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 خبر معامله های ریسک

مانند هر استراتژی معامالتی دیگری، خطرات احتمالی همیشه وجود دارند که باید از آنها 

 .آگاه باشید

 

 

 :یر به برخی از این خطرات اشاره می شوددر ز
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 ها اسپرد افزایش

 از بسیاری از آنجا که بازار فارکس در طول رویدادهای مهم خبری بسیار متالطم است،

 می معامالتی اسپرد افزایش به اقدام هایی زمان چنین در فارکسی کارگزاران

 .کنند

 

 !چنین کاری هزینه های معامالتی را افزایش داده و می تواند کار دستتان دهد

کند، بدان معنا که ممکن است معامله  "حبس"همچنین می تواند شما را الک اوت یا 

مشاهده  شما در زمان صحیح اجرا شود اما در نرم افزار معامالتی شما تا چندین دقیقه قابل

 .نباشد

این برای شما بد است زیرا اگر قیمت بر خالف جهت معامله شما حرکت کند شما قادر 

 !به انجام هیچگونه اصالحی در سفارش خود نخواهید بود

تصور کنید که سفارش شما فعال نشده باشد و شما سعی می کنید که به قیمت بازار 

ارش اصلی یا اولی شما فعال شده سف که شوید می متوجه بعد و ...وارد معامله شوید

 !است
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 !ریسک می کنید برابر دو حال در این حالت دارید

  

 ()اسلیپیج قیمتی لغزش

 .قیمتی را تجربه کنید اسلیپیج همچنین ممکن است

زمانی رخ می دهد که می خواهید با قیمت مشخصی وارد بازار  اسلیپیج لغزش قیمتی یا

شوید، اما به دلیل نوسانات شدید در طول رویداد خبری، در واقع معامله شما با قیمت 

 .اجرا می شود متفاوتی بسیار
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حرکات قیمتی بزرگ بازار که ناشی از رویدادهای خبری هستند اغلب فقط در یک جهت 

 .حرکت نمی کنند

 نویز اغلب اوقات ممکن است بازار در یک جهت به پرواز درآید، اما این حرکت فقط یک

 !حد ضرر ها بوده باشد زدنبرای  شادو یا

 !گاهی اوقات می تواند دردسر ساز باشد ،پیدا کردن جهتِ درستتالش برای 

معامله خبر گرچه می تواند سودآور باشد، اما به آسانی بازی کردن قارچ خور هم نیست! 

 !نیاز به کوهی از تمرین دارد، تمرین.تمرین و..باز هم تمرین

 .ه باشیدداشت باید طرح و برنامه ای برای خود آماده همیشه از همه مهمتر، شما

 .بعدی، نکاتی را در مورد نحوه معامله بی ریسک اخبار به شما می گوییم دروسدر 
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