
 معامالت ساعتی

 

سبک مهم معامالتی خواهیم  ، به دومینفارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 .پرداخت: یعنی معامالت ساعتی

امالت ساعتی یکی دیگر از استراتژی های معامالتی محبوب است که در آن شما اقدام مع

به خرید و فروش یک ابزار مالی در طول یک بازه زمانی از روز با هدف کسب سود از 

 .نوسانات کوچک قیمتی می کنید

گرچه معامله ساعتی یک سبک معامالتی کوتاه مدت است، اما بر خالف اسکالپ، شما 

 در روز تنها یک پوزیشن می گیرید و زمانی که روز به اتمام می رسد، آن را می معموال

 .بندید

خود  سوگیری می کنند، بر اساساین معامله گران یک سمت را در ابتدای روز انتخاب 

 .ود یا ضرر به پایان می برنداقدام می کنند، و سپس روز را با س

 .نگه دارند باز شب طول در معامالت خود را ندارند آنها دوست
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معامله ساعتی برای معامله گرانی مناسب است که زمان کافی در طول روز برای تحلیل، 

 .مله خود را دارندو رصد معا سفارشات اجرای

معامالت سویینگ هم کمی کند است و به  تند است، و زیادی اسکالپ اگر فکر می کنید

 .مزاج شما نمی خورد، پس شاید معامالت ساعتی راه حل خوبی باشد

 

  

 :اگر باشید فارکس ساعتی گر معامله یک شاید

 باز و بسته کردن یک پوزیشن در طول روز را می پسندید. 

  وقت کافی برای تحلیل بازارها در ابتدای روز را داشته و می توانید در طول روز بازار

 .را رصد کنید
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 دوست دارید بدانید که آیا در پایان روز سود می کنید یا ضرر. 

  

 :اگر نیستید فارکس ساعتی گر املهمع یک احتماال شما

 معامله کردن در بازه زمانی کمتر از این یا بیشتر از این را دوست دارید. 

 وقت کافی برای تحلیل بازارها و رصد آن در طول روز را ندارید. 

 شغل دیگری دارید. 

  

 :دارید ساعتی معامالت انجام به تصمیم اگر دیبگیر نظر در باید که مواردی

 

 برای را جهت یک بتوانید تا باشید مطلع بنیادی و اقتصادی رویدادهای رینآخ از

 !کنید انتخاب خود

  

به طوری که تصمیمات معامالتی  مطلع باشید اقتصادی اخبار آخرینباید آپدیت بوده و از 

 .خود را در همان ابتدای روز بگیرید

  

 ؟دارید کافی وقت خود معامله رصد یبرا آیا

اگر شغل تمام وقت دارید، در نظر بگیرید که چگونه می خواهید زمان خود را بین کار 

نه خود اخراج شوید خود و فارکس مدیریت کنید. امیدواریم اینگونه نشود که از کار روزا

 !چون سرکار مدام به نمودارهای خود نگاه می کردید
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 ساعتی معامالت مختلف انواع

معامله گران ساعتی که به دنبال افزایش سود میان روزی خود هستند، اغلب از یک یا 

 :چند مورد از استراتژی های معامالتی زیر استفاده می کنند

  

 روند معامله

زمانی است که شما به نمودار بازه زمانی بلندتر نگاه می کنید و روند کلی  روند معامالت

 .را مشخص می کنید

هنگامی که روند کلی را مشخص کردید، روی نمودار بازه زمانی کوتاه مدت می روید و 

 .به دنبال فرصت های معامالتی در جهت همان روند می گردید

 .روند کلی را تعیین کنیدابتدا، با نگاه کردن به بازه زمانی بلند، 

 .روند استفاده کنید برای تأیید اندیکاتورها ازتوانید می
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ز آنکه روند کلی را تعیین کردید، می توانید به بازه زمانی پایین تر بروید و به دنبال پس ا

 .نقاط ورودی در همان جهت بگردید

 !زمانی چارچوب چندین یادتان هست؟ تحلیل با استفاده از

 

 

  

 روند خالف معامالت

اوت که وقتی روند مشابه معامالت روند است با این تف روند خالف ساعتی معامالت

کلی خود را مشخص کردید، به دنبال فرصت های معامالتی در جهت خالف آن می 

 .گردید

ایده در اینجا این است که انتهای یک روند را پیدا کرده و زمانی که روند برگشت، زود 

 .تواند بازدهی های خوبی داشته باشدسوار آن شوید. کمی ریسک آن بیشتر است، اما می
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ساعته وجود  4ین مثال، می بینیم که یک روند نزولی طوالنی و خسته در نمودار در ا

 .دارد. نشانه ای مبنی بر اینکه بازار ممکن است آماده برگشت باشد
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است، ما به دنبال معامالت در جهت خالف روند  "خالف روند"از آنجایی که ذهنیت ما 

 .دقیقه 15کلی در تایم فریم پایین تر هستیم همچون نمودار 

 

معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند باید سریعاً پایان یک روند را شناسایی 

 .کرده تا در یک سطح مطلوب بتوانند پوزیشن خود را باز کنند

 .این استراتژی با روند مبارزه می کند و می تواند در مواقعی علیه معامله گران جواب دهد

ف روند ریسک باالیی دارد، اما اگر زمان بندی آن به یاد داشته باشید که حرکت بر خال

 !درست باشد، می تواند سود های بزرگی به همراه داشته باشد

معامالت خالف روند مخصوص کسانی است که رفتار قیمتی اخیر را به خوبی می شناسند 

 .و بنابراین می دانند چه زمانی باید علیه آن اقدام کنند
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 (رنج معامالت) بازه به محدود معامالت

نیز از آن یاد می شود، یک  کانالی معامالت معامالت محدود به بازه رنج، که گاهی با نام

 .استراتژی معامالتی ساعتی است که از طریق درک رفتار قیمتی اخیر شروع می شود

یک معامله گر، الگوهای نموداری را بررسی می کند تا سقف ها و کف های معمول در 

ند و در عین حال مقدار اختالف بین این نقاط را نیز تحت نظر طول روز را شناسایی ک

 .داشته باشد

به عنوان مثال، اگر قیمت با برخورد با یک سطح حمایت باال رفته باشد یا با برخورد با 

سطح مقاومت پایین آمده باشد، معامله گر ممکن است بر اساس درک خود از جهت بازار 

 .اقدام به خرید یا فروش کند

شناخته می شود، که در آن هر بار که  "رنج بازه یک در معامله" ن چیزی بعنوانچنی

 .قیمت باال رفته و به سقف می رسد، مجدد پایین رفته و تا کف باز می گردد. و بالعکس

ند و به دنبال خرید است، در اطراف معامله گر ساعتی که از این استراتژی استفاده می ک

 .کف قیمت خرید می گیرد و در سقف قیمت می فروشد

کند و به دنبال فروش است، در حدود گر ساعتی که از این استراتژی استفاده میمعامله

 .فروشد و در قیمت کف می خردقیمت سقف می

کنند تا معامالت خود از حد ضرر و سفارشات لیمیت استفاده می رنج گرانمعاملهبیشتر 

 .را مطابق با آنچه معتقدند در بازار در حال رخ دادن است انجام دهند

صورت کاهش قیمت به زیر نقطه ورود معامله است که در  نقطه ای ضرر حد سفارش

 .گر، پوزیشن وی به طور خودکار بسته می شود

، به بسته شدن خودکار یک پوزیشن در نقطه ای گویند که معامله گر لیمیت سفارش

 .معتقد است حرکت معامله سودده او در آن نقطه احتماال خاتمه می یابد
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ایی قیمت در طول روز نیاز دارد، اما نوسان معامالت رنج به نوسان کافی برای حفظ جابج

 .نباید به حدی باشد که قیمت از بازه رنج خارج شود و روند جدیدی را شروع کند

 د...برای آن هم یک استراتژی وجود داراما اگر قیمت بازه را شکست و از آن خارج شد، 

  

 آوت بریک معامالت

متی که یک جفت ارز در ساعات خاصی معامالت بریک آوت زمانی است که شما به بازه قی

از روز ایجاد کرده است نگاه می کنید و سپس پوزیشن های خود را در آنسوی آن بازه 

را شکار  اوت بریک قرار می دهید، به امید اینکه از یک سمت سود حاصل از شکست یا

 .کنید

این روش مخصوصاً زمانی مؤثر است که یک جفت ارز در بازه قیمتی محدودی قرار داشته 

 .باشد زیرا معموالً نشانه این است که جفت ارز در آستانه یک حرکت بزرگ است

هدف شما در اینجا این است که خودتان را آماده کنید تا وقتی چنین حرکتی صورت می 

 .گیرد این موج را بگیرید
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در معامالت بریک اوت، شما یک بازه قیمتی را تعیین می کنید که در آن حمایت و 

 .مقاومت به شدت عمل کرده است

ه خود را در باال و زیر سطوح شکست پس از انجام این کار، می توانید نقاط ورود به معامل

 .قرار دهید

که در بازه رنج، بازدهی موردنظر  پیپ مقدار همان به عنوان یک قانون نانوشته، شما باید

 .شما بوده است را هدف قرار دهید

 معامله نحوه تا باشید داشته "اوت بریک معامله نحوه" درس بر مروری نسیت بد

 .کنید پیدا تسلط آن انجام در و شده متوجه تر کامل را

  

 خبر معامله

یکی از قدیمی ترین استراتژی های معامالتی متمرکز بر بازه های زمانی  خبر معامله

 .کوتاه مدت است که توسط معامله گران ساعتی مورد استفاده قرار می گیرد

کسی که خبر معامله می کند کمتر به نمودارها و تحلیل تکنیکال توجه می کند. آنها 

 .ا را به یک جهت هدایت می کندمنتظر انتشار اطالعاتی می مانند که معتقدند قیمت ه

تواند به شکل گزارشی باشد که آمار اقتصادی همچون نرخ بیکاری، نرخ این اطالعات می

 .رهبران باشد کند، یا صرفاً اخبار فوری یا توییتبهره یا تورم را منتشر می

معامله گران ساعتی برای داشتن معامالتی خوب در خصوص خبر معموال درک خوبی از 

 .ارهایی که در آن معامله می کنند دارندباز

ها بصیرت دارند تا تعیین کنند که تاثیر اخبار بر بازار مورد نظر از نظر میزان آن

 .تأثیرگذاری بر قیمت چگونه است

https://irtrader.net/

https://irtrader.net/trading-breakouts/
https://irtrader.net/trading-the-news/


آنها به طور همزمان به منابع مختلف خبری مختلف توجه می کنند و می دانند چه زمانی 

 .باید وارد بازار شوند

ه خبر این است که رویدادهایی که باعث نوسانات چشمگیر در قیمت ها می مشکل معامل

 .شوند معموال بسیار کم هستند

غالبا، پیش بینی ها در خصوص نتایج چنین رویدادهایی پیش از اعالم در قیمت لحاظ 

 .شده است

 نام به سایت در را کامل بخش یک ما هستید، مند عالقه خبر معامله به اگر

 .ایم داده اختصاص آن به "خبر معامله"
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