
 شما کدام معامله گر هستید؟

 

، جمع بندی خواهیم داشت پیرامون فارکس آموزش مجموعه مقاالتدر مقاله امروز از 

 .تیمبحث مربوط به سبک های مختلف معامال

 .را با هم مرور کردیم معامالتی های سبک در درس های گذشته، انواع

 .امیدواریم بتوانید سبک معامالتی مناسب خود را پیدا کنید

اگر انواع سبک های معامالتی را از همین حاال فراموش کرده اید با مطالعه درس امروز 

 !می توانید همه آنها را بیاد آورید

 :معامالتی عبارتند ازچهار نوع اصلی سبک های 

 اسکالپر .1

 معامله گر ساعتی .2

 معامله گر سویینگ .3
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 معامله گر پوزیشن .4

 

چند دقیقه معامله خود را باز نگه می دارند. هدف اصلی  حداکثر چند ثانیه تا اسکالپرها

های بسیار کمی  پیپ ترین و فعال ترین ساعات معامالتی روز،ها این است که در شلوغآن

 .را به تعداد دفعات بسیار زیاد شکار کنند

معموالً در ابتدای روز یک سمت بازار را انتخاب می کنند و بر  ساعتی گران معامله

اساس سوگیری خود اقدام به انجام معامله می کنند و سپس روز را با سود یا ضرر به 

 .اتمام می رسانند. این نوع معامله گران، معامالت خود را در طول شب باز نگه نمی دارند

مخصوص آن دسته از افرادی است که دوست دارند چند روز تا  سویینگ گران معامله

توانند نمودارهای خود گران نمیملهچند هفته معامالت خود را باز نگه دارند. این نوع معا

روز رصد کنند، از این رو هر شب چند ساعت را به تحلیل بازار اختصاص  را در طول

 .دهند تا تصمیمات معامالتی درستی بگیرندمی
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ا حتی چند سال باز است. معامالت آنها چندین هفته، ماه ها ی پوزیشن گران معامله

مهمترین عامل در تحلیل بازارها خواهند  بنیادی این معامله گران می دانند که مباحث

 .بود و بنابراین تصمیمات معامالتی خود را بر اساس آنها می گیرند

 حاصل اطمینان اینست مهم بلکه کنید، می انتخاب را سبکی چه که نیست مهم

 .دارد مطابقت شما شخصیت با کامال شما انتخابی معامالتی سبک که کنید

بیاد داشته باشید که تغییر سبک معامالتی می تواند مشکل ساز شود و قطع به یقین 

 .منجر به نابودی حساب شما می گردد

کالپ را امتحان کردید و بعد از یک هفته متوجه شدید که خیلی سریع در مجموع، اگر اس

پذیر باشید و سراغ سبک های معامالتی تایم فریم های یا طاقت فرساست، کمی انعطاف

 .باالتر بروید
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