
 چگونه با یک سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟

 

، قصد داریم روش معامله خبر با استفاده فارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 .شما شرح دهیم یاز یک سوگیری جهت دار را برا

حال بیایید ببینیم چگونه می توان با استفاده از یک سوگیری جهت دار در یک سناریوی 

 .معامالتی به معامله خبر پرداخت

 .به مثال گزارش مربوط به نرخ بیکاری در درس پیش برگردیم

 

 امریکا دالر چرا بود، اوضاع بهبود از حاکی امریکا بیکاری گزارش اگر سناریو:

 شد؟ تضعیف چنانهم

مطابق انتظارات یا کمی  بیکاری گزارش پیش از این، مثال هایی را ارائه کردیم که اگر

 .بهتر منتشر شود، چه اتفاقی می افتد
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در این سناریو، فرض کنید این گزارش نشان دهنده کاهش شدید در نرخ بیکاری بوده 

 .که سبب شگفتی همگان می گردد

چنین چیزی بسیار خوب است زیرا بدان معناست که اکنون افراد بیشتری دارای شغل 

 .هستند

 !اما شما به نمودارهای خود نگاه می کنید و می بینید که دالر در حال سقوط است

 ؟!چی شد

 اگر نرخ بیکاری کاهش یابد، مگر دالر نباید افزایش یابد؟

ل هستند اما همچنان دو دلیل می تواند با وجود اینکه اکنون افراد بیشتری صاحب شغ

 .وجود داشته باشد که منجر به سقوط دالر گردیده است

  

 !است ضعیف همچنان اقتصاد کلی انداز چشم :1 شماره دلیل

اولین دلیل می تواند این باشد که روند بلند مدت و کلی اقتصاد امریکا همچنان در یک 

 .روند یا سیکل نزولی قرار دارد

به یاد داشته باشید که چندین عامل بنیادی وجود دارد که در قدرت یا ضعف یک اقتصاد، 

 .نقش دارند

اگرچه نرخ بیکاری کاهش یافته است، اما ممکن است توان کافی برای تغییر درک فعاالن 

 .بزرگ بازار از وضعیت کلی دالر را نداشته باشد
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 هستند موقتی مثبت اشتغال نرخ اعداد :2 شماره دلیل

شاید این گزارش درست بعد از روز شکرگزاری یعنی در زمان تعطیالت و ازدحام مردم 

منتشر شده باشد. در این زمان، معموال بسیاری از شرکت ها اقدام به استخدام کارکنان 

 .موقتی می کنند تا بتوانند از پس هجوم خریداران کریسمس برآیند

 اما شود، بیکاری نرخ مدت کوتاه هشکا باعث است ممکن مشاغل افزایش این

 .باشد امریکا اقتصاد مدت بلند انداز چشم دهنده نشان تواند نمی وجه هیچ به

یک روش بهتر برای اندازه گیری دقیق تر اوضاع بیکاری، بررسی ارقام بیکاری سال گذشته 

واقعاً بهبود و مقایسه آن با سال جاری است. اینگونه شما می توانید ببینید آیا بازار کار 

 .یافته است یا خیر

 عقب به گام یک همیشه که است این بسپارید بخاطر باید که مهمی نکته

 داشته کلی تصویر به نگاهی سریع گیری تصمیم هرگونه از پیش و برداشته

 .باشید

حال که این اطالعات در ذهن شما نشسته است، وقت آن است که ببینیم چگونه می 

 .یک سوگیری جهت دار معامله کنیمتوانیم اخبار را با 

 

 کرد معامله دار جهت سوگیری با را اخبار توان می چگونه
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 .بیایید همچنان به مثال نرخ بیکاری خود بپردازیم تا توضیحات یپچیده نشود

 روند به نگاهی که است این داد انجام باید گزارش انتشار از پیش که کاری اولین

 .نزولی یا است صعودی روند این آیا ببینید تا بیندازید بیکاری نرخ

با بررسی آنچه در گذشته اتفاق افتاده، می توانید خود را برای آنچه ممکن است در آینده 

 .اتفاق بیفتد آماده کنید

 .نرخ بیکاری به طور مداوم روند صعودی داشته و در حال افزایش استتصور کنید که 

 .است رسیده ٪3 از بیش به گذشته ماه درحالیکه بوده ٪1شش ماه پیش 

حال تقریبا می توانید با اطمینان بگویید که تعداد مشاغل روند نزولی داشته و در حال 

 .دارد کاهش هستند و احتمال ادامه افزایش نرخ بیکاری نیز وجود

از آنجا که شما انتظار افزایش نرخ بیکاری را دارید، حال کم کم می توانید به فکر فروش 

 .گرفتن روی دالر باشید

 .دارد نام شما دار جهت سوگیریِ چیزی چنین

  USD/JPY به طور خاص، شما حس می کنید وقت مناسبی برای فروش گرفتن روی

 .است

دقیقه زودتر به مقدار جابجایی  20توانید حداقل درست پیش از اعالم نرخ بیکاری، می 

 .نگاه کنید و رنج یا بازه جابجایی را پیدا کنید USD/JPY قیمت

 بریک نقاط ل می شود را یادداشت کنید. اینها به نوعیسقف و کفی که تشکی

 .ندمی شو (شکست) اوت

 !است بیشتر شدید نوسان به تمایل ،باشد تر کوچک بازه این هرچه
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از آنجا که چشم انداز دالر نزولی است )سوگیری جهت دار شما(، به بریک اوت یا شکست 

 .از پایین آن بازه توجه ویژه ای باید داشته باشید

سقوط کند، بنابراین استراتژی منطقی این است که نقطه ورود را  دالر شما انتظار دارید

 .با فاصله چند پیپ پایین تر از آن بگذارید

 

در نقطه شکست یا بریک اوت باالیی قرار دهید و  سپس می توانید یک استاپ را درست

 .لیمیت خود را برابر با مقدار رنج نقطه شکست یا بریک اوت تعیین کنید
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 .در این مرحله یکی از دو اتفاق زیر ممکن است رخ دهد

اگر نرخ بیکاری کاهش یابد، در اینصورت دالر می تواند افزایش یابد. چنین  .1

باال رود و سفارش شما به احتمال زیاد  USD/JPY چیزی باعث خواهد شد

 .فعال نمی شود. عیبی یوخ

یا اگر اخبار مطابق انتظار باشد و نرخ بیکاری افزایش یابد، ممکن است دالر  .2

اینکه چشم انداز بنیادی کلی بر روی دالر همچنان  سقوط کند )با توجه به

 (.نزولی است

 

این برای شما خوب است زیرا شما پیش از این معامله ای را تنظیم کرده بودید که روی 

دالر نزولی بود و حال تنها کاری که باید انجام دهید این است که به تماشای فعال شدن 

 .معامله خود بنشینید

 

 !بعداً می بینید که حد سود شما خورده است. یک مشت پیپ اعال شکار کردید! به به

https://irtrader.net/



 ننها و آشکار مفاهیم نکته کلیدی در داشتن سوگیری جهت دار این است که شما باید

 .کنید درک دارید را آن معامله قصد که را خبری گزارش به مربوط

در صورتیکه نمی فهمید دقیقا گزارش خبری می تواند چه تاثیری روی ارزهای مورد نظر 

 شما بگذارد، ممکن است سفارش های شما تبدیل به تله برای شما

 !شوند
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