
 (معامالت نوسانی )سویینگ تریدینگ

 

، به یکی دیگر از سبک های معامالتی فارکس آموزش مجموعه مقاالتدر مقاله امروز از 

 .ت سویینگکوتاه مدت خواهیم پرداخت: معامال

معامالت نوسانی یا سویینگ یک سبک معامالتی میان مدتی است که معامله گران در 

 .و کف های قیمت سود ببرند سقف آن سعی می کنند از نوسانات و

به مدت چند روز باز نگه در این سبک معامالتی باید صبور باشید و معامالت خود را 

محبوب دیگر قرار می گیرد: یعنی  معامالتی سبک دارید. معامالت سویینگ بین دو

 .معامالت روزانه )ساعتی( و معامالت پوزیشن

)های( خود  معامله گران سوئینگ یک روند بالقوه را شناسایی می کنند و سپس پوزیشن

 .باز نگه می دارند هفته چند تا روز دو حداقل مدت به را

این سبک معامالتی برای کسانی که نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز رصد 

 .کنند، اما می توانند هر شب چند ساعتی را به تحلیل بازار اختصاص دهند، ایده آل است
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 معامالت سویینگ برای کسانی که شغل تمام وقت دیگری دارند یا دانشجو هستند اما در

اقتصاد جهانی را نیز دارند، بهترین گزینه  اخبار آخرینکنار آن وقت کافی برای رصد 

 .است

کند و استفاده می تکنیکال یا بنیادی هایهای معامالتی سویینگ از تحلیلاستراتژی

نزدیک افزایش خاص ممکن است در آینده  مشخص می کند که آیا قیمت یک جفت ارز

 .و کاهش داشته باشد یا خیر

 روند یک در را قیمت حرکت ناگهانی تغییر تا کندمی تالش سویینگ گر معامله

 سود به احتمال که شود می معامله وارد زمانی تنها و کند شناسایی مدتمیان

 .باشد زیاد معامله نشستن

خرید  "قیمتی  های دره" برای مثال، در یک روند صعودی، هدف شما این است که در

 های قله" بگیرید. و برعکس، برای سود بردن از روندهای موقت برگشتی، در

 .بفروشید "قیمتی
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 بزرگتر باید هاضرر حد باشند، باز باید روز کی از بیشتر از آنجایی که معامالت

گر باید این نکته را با اصول و معامله برد بدر سالم جان شدید نوسانات از تا باشند

 .مدیریت سرمایه خود مطابقت دهد

به احتمال زیاد متوجه خواهید شد که بازار در طول زمان باز نگه داشتن پوزیشن ها بر 

های پایین تر نوسانات  فریم تایم است در خالف شما نیز می تواند حرکت کند زیرا ممکن

 .قیمتی زیادی وجود داشته باشد

مهم است که بتوانید در این مواقع آرامش خود را حفظ کرده و به تحلیل خود ایمان 

 .داشته باشید

تأثیر  اسپردها از آنجایی که چنین معامالتی معموالً حد سودهای بزرگتری دارند، میزان

 .تداش چندانی بر سود کلی شما نخواهد
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در نتیجه جفت ارزهای معامالتی با اسپرد باالتر و نقدشوندگی پایین تر نیز قابل قبول 

 .هستند

 

  

 سوئینگ معامالت انواع

 معامله سویینگ چگونه انجام می شود؟

استراتژی های معامالتی مختلفی توسط معامله گران سویینگ مورد استفاده قرار می 

 .گیرند

 )یا اصالح برگشتی،: در اینجا به چهار مورد از محبوب ترین این موارد اشاره می کنیم

 .حمایتی شکست و اوت( بریک) شکست ،(پولبک
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 برگشتی معامالت

به  برگشت .معامالت برگشتی وابسته به تغییر در شتاب و قدرت حرکت قیمت است

هرگونه تغییر در جهت روند قیمت یک دارایی گویند. به عنوان مثال، زمانی که یک روند 

صعودی شتاب و قدرت خود را از دست می دهد و قیمت شروع به پایین آمدن می کند. 

 .یک برگشت قیمت می تواند مثبت یا منفی )صعودی یا نزولی( باشد

  

 اصالح معامالت

قیمت در یک روند  موقت عبارتست از پیدا کردن برگشت معامالت اصالح )یا پولبک(

بزرگتر. قیمت به طور موقت به سطح قیمتی قبلی باز می گردد و سپس در همان جهت 

 .به حرکت خود ادامه می دهد

پیش بینی برگشت ها و اشتباه نگرفتن آنها با پولبک های کوتاه مدتی گاهی اوقات سخت 

برگشت "تغییر در روند است، اما پولبک یک  است. هرچند یک برگشت نشان دهنده

 .کوتاه مدت در داخل روند فعلی است "جزیی

در نظر  "خالف روند ریز در روند اصلی"می توانید برگشت )یا پولبک( را همچون یک 

 .بگیرید

اگر این حرکت یک اصالح باشد، حرکت قیمت خالف جهت روند اولیه 

 .باشد کوتاه نسبتاً و موقت باید

برگشت ها همیشه به شکل پولبک شروع می شوند. نکته این است که بتوانیم تشخیص 

 .دهیم آیا یک پولبک است یا یک برگشت روند واقعی شکل گرفته است
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 آوت بریک معامله

معامالت بریک آوت رویکردی است که در آن شما در آغاز شکل گیری یک روند صعودی 

ایجاد کند.  "بریک آوت"هستید که قیمت شکست یا پوزیشن می گیرید و به دنبال این 

 .به محض اینکه قیمت یک سطح مقاومت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید

  

 حمایتی شکست استراتژی

استراتژی شکست حمایتی برعکس استراتژی شکست است. شما در آغاز شکل گیری یک 

ه قیمت از پایین بشکند )که به روند نزولی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید ک

 کلیدی حمایت یک سطحآن شکست نزولی نیز گفته می شود(. به محض اینکه قیمت 

 .را شکست، وارد معامله می شوید

  

 :اگر باشید سویینگ گر معامله یک بخواهید شاید

 برای شما مهم نیست که معامالت خود را چند روز باز نگه دارید. 

 جام معامالت کمتر است اما بیشتر می خواهید مطمئن شوید که معامالت تمایل شما ان

 .شما تکنیکال بسیار خوبی دارند

 برای شما مهم نیست که حد ضررهای بزرگ داشته باشید. 

 شما صبور هستید. 

 زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند، می توانید آرامش خود را حفظ کنید. 

  

 :اگر باشید سویینگ گر معامله یک نخواهید شاید

 شما معامالت سریع تر و فعاالنه تری را دوست دارید. 
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 شما صبور نیستید و دوست دارید بالفاصله بفهمید که معامله شما درست بوده یا نه. 

 وقتی بازار علیه شما پیش می رود، عرق می کنید و مضطرب می شوید. 

 شما نمی توانید روزانه چند ساعت را صرف تحلیل بازار کنید. 

  

اگر یک شغل تمام وقت دیگر دارید که از معامله کردن در کنار آن لذت می برید، شاید 

 !معامالت سویینگ سبک مناسبی برای معامالت شما باشد

د و این مهم است به یاد داشته باشید که هر سبک معامالتی مزایا و معایب خودش را دار

 .به شما ) بعنوان یک معامله گر( بستگی دارد که کدام یک را انتخاب می کنید
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