
 وقت می توانید به معامالت فارکس اختصاص دهید؟ چه مدت

 

، از سبک زندگی و مقدار زمانی که باید فارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 .می گوییمبه معامالت فارکس اختصاص داد 

 ؟!ک زندگی فعلی شما تأثیر می گذاردمعامله کردن چقدر بر سب

 معامالتی مختلف مباحث به توانید می وقت چقدر روز/هفته/ماه هر طول در

 دهید؟ اختصاص معامالتی سیستم یک مدیریت و فارکس

 .شما را تعیین می کنددر واقع میزان زمان در دسترس بودن شما، سبک معامالتی 
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هرچه تایم فریمی که بر روی آن معامله می کنید پایین تر باشد، مدت زمانی که باید 

 .پشت سیستم خود بنشینید و نمودارها را رصد کنید بیشتر می شود

هستید، از آنجایی که در طول روز پوزیشن های خود  ساعتی گر معامله یعنی اگر یک

 .ر خود بچسبیدرا باز و بست می کنید، باید کل روز را به مانیتو

هرچه تایم فریم معامالتی شما باالتر باشد، کمتر مجبور خواهید بود بازار را رصد کنید. 

 .بعبارتی اگر معامله خود را هر از چند گاهی نگاه کنید، کافیست

 !عوامل حواس پرتی را هم فراموش نکنید

ساعت  8ساعت در روز فارکس کار کنید، آیا این به معنای  8توانید گویید میوقتی می

 ؟!ودارها و تحلیل آمار اقتصادی استتمرکز بی وقفه روی نم
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ساعت خیره شدن به نمودارها و تحلیل آمار اقتصادی، همزمان است با پخت و  8این  یا

رم کردن، تماشای آخرین موزیک پز، تماشای فصل جدید بازی تاج و تخت، سر بچه را گ

 ؟!نبال کردن تیلور سویفت در توییترویدیو ادل، د

باشید، احتماالً الگوها و فرصت های معامالتی  اسکالپر چراکه در این حالت اگر شما یک

های معامالتی از دست رفته، حسابی زیادی را از دست دادید و به دلیل ضررها و فرصت

 .مایوس می شدید

 اختصاص خود معامالتی سیستم اصالح یا و طراحی به را زمانی دبای همچنین

 .دهید

معامله با سیستم یا استراتژی مستلزم آن است که به نمودارهای خود خیره شوید تا 

 .سطوح مستعد ورود را پیدا کنید

 .هنگامی که پوزیشن باز دارید، باید آن را مدیریت کنید

گذارید تا معامله خود را بررسی کنید و به دنبال پس از بستن معامله، مقداری وقت باید ب

 .این باشید که چگونه می توانید کارایی سیستم خود را بهبود ببخشید

و نیز مقداری زمان نیاز دارید تا هر آنچه که حس کردید و انجام داده اید را در دفترچه 

 .معامالتی روزانه خود یادداشت کنید

 .اینها نیاز دارید به سیستم معامالتی شما برمی گردداینکه چقدر زمان برای انجام همه 

توانید در طول روز به فارکس طبیعتاً، سیستم معامالتی شما باید میزان زمانی که می

 .اختصاص دهید، را در نظر بگیرد

 !سیستم معامالتی داشته باشید یک و فرض ما این است که شما فقط

 .مالتی که می خواهید اجرا کنید تکرار کنیدشما باید همین روند را برای هر سیستم معا
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که شما برای خود در نظر می گیرید اشکالی ندارد، فقط مطمئن  "ساعت کاری"هر میزان 

 !شوید که می توانید کامال به آن پایبند باشید
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