
 بهترین نوع تحلیل در فارکس کدام است؟

 

 آموزش خواهید بدانید که کدام نوع تحلیل بهتر است این مقاله از مقاالتاگر می

 .را بخوانید فارکس

 

 !میلیون دالری 1سوال 

، خواهید دید که هر نوان یک معامله گر عالقمند فارکسدر سفر طول و دراز خود به ع

 .نوع تحلیل طرفداران دو اتشه خود را دارد

ای شناسایی الگوها یا روندها شامل کنار هم چیدن نمودارها بر (TA) تحلیل تکنیکال

دن گزارش ها و داده های اقتصادی و شامل کنار هم چی (FA) و تحلیل بنیادی است

 .عناوین خبری است
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تحلیل بنیادی مهم "، گاه تحلیل تکنیکال فریاد می زنندتشه در اردوآمعامله گران دو 

 "!نیست! از قبل در قیمت لحاظ شده است و می توانید آن را در نمودارها مشاهده کنید

تحلیل تکنیکال فقط "د می کشند: معامله گران دو آتشه در اردوگاه تحلیل بنیادی فریا

 " !یک سری خطوط نقاشی و تخیالت است

این در حالی است که افراد در اردوگاه تحلیل احساسات به تماشای این دو اردوگاه نشسته 

 تحلیل نوع بهترین باالخره ولی !کنند می نظاره را و سطح احساسات آنها از یکدیگر 

 است؟ کدام فارکس

  

 هستند یکدیگر مکمل کسفار تحلیل نوع سه هر

 

 .خوشبختانه انواع مختلف تحلیل بازار مکمل یکدیگر هستند

حتی معامله گران تکنیکال دو آتشه هم ممکن است تحلیل های بنیادی مفیدی را پیدا 

 .کنند که می تواند به تحلیل تکنیکال آنها کمک کند. و بالعکس

، قیمت ها دائماً در حال تغییر هستند و معموالً روندها را ایجاد می در بازارهای واقعی

 .کنند. این تغییرات قیمتی بر تحلیل های بنیادی تأثیر می گذارد

این بدان معناست که روندهای قیمتی بر تحلیل های بنیادین تأثیر می گذارند همانگونه 

 .ثیر گذارندکه تحلیل های بنیادین بر قیمت ها تأ

و همانطور که در درسهای بعدی خواهید فهمید، شناسایی روندها بخش مهمی از تحلیل 

 .تکنیکال است
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گول افراط گرایان هر دسته از این تحلیل ها را نخورید! هیچ کدام بهتر از دیگری نیست 

 .هستند بازار کردن نگاه برای مختلفی زوایای فقط آنها همه ...

 سودآور شما برای و هستید راحت که تحلیلی همان اساس بر باید شما پایان، در

 .کنید معامله است

  

، تحلیل تکنیکال مطالعه حرکت قیمت ارز بر روی نمودارها است در حالی به طور خالصه

 .که تحلیل بنیادی نگاهی به چگونگی حال و روز اقتصاد کشورها دارد

منظر چشم انداز بنیادی فعلی یا آینده تحلیل احساسات بازار تعیین می کند که بازار از 

 .نزولی است یا صعودی

عوامل بنیادی احساسات را شکل می دهند و تحلیل تکنیکال به ما کمک می کند تا این 

احساسات را برای خود تجسم کرده و چارچوبی برای ایجاد سیستم معامالتی خود به کار 

 .ببندیم

می کنند تا شما بتوانید به ایده های خوب  هر سه نوع این تحلیل ها توامان با هم کار

 .معامالتی فارکس دست پیدا کنید

 کنید تامل و تفکر کمی کافیست .ابق قیمتی و اقتصادی موجود هستندتمام حرکات و سو

 !بگذارید آزمایش به را تحلیلی های مهارت این و

  

 احساسات تحلیل و فاندامنتال تحلیل تکینکال، تحلیل پایه سه
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بر اهمیت هر سه نوع این  کمی بیشتررید دوباره آن سه پایه را بیرون بیاوریم تا بگذا

 .تحلیل ها تأکید کنیم

 

 !، درست است؟را از جا دراورید لرزان خواهد شداگر یک پایه یا دو پایه از این سه پایه 

، باید بدانید که چگونه از این سه عامله گر واقعی فارکس تبدیل شویدبرای اینکه به یک م

 .نوع تحلیل بازار به طور موثر استفاده کنید

 باور نمی کنید؟
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ز تنها روی یک نوع تحلیل می تواند تبدیل به یک بگذارید مثالی بزنیم که چگونه تمرک

 .فاجعه شود

  که شما به نمودارهای خود نگاه می کنید و یک فرصت خوب معامالتی کنیدفرض 

 .شکار می کنید

  فقط به پولی که از آسمان قرار است ببارد فکر می کنید و بنابراین هیجان زده می

 .شوید

 کامل تر از این روی، من هرگز تا بحال فرصت معامالتی اوه"، با خود می گویید 

GBP / USD  دیده ام. من عاشق نمودارهایم هستم. هلو بپر تو گلون!" 

  )سپس با یک لبخند بزرگ بر لبان )از نوعی که همه دندان هایتان نمایان می شود

 .می کنید GBP / USD اقدام به خرید

 ریدشما از این پوزخند بزرگ خود یک سلفی هم می گیرید و در اینستاگرام می گذا. 

  انجام می دهید و آن را هم در فیسبوک می گذاریدشاد سپس یک رقص. 

  پیپ در خالف جهت شما حرکت می کند 100اما صبر کنید! ناگهان پوزیشن! 

 ه انگلیس در این لحظه به اتحادیه اروپا گفت گور بابات و از آن خارج شدنمتاسفا! 

 دانید که اصال اتحادیه اروپا  ، نمیما فقط به نمودارها نگاه می کنیداز آنجا که ش

 .چیست. بنابراین شما آن را در گوگل جستجو می کنید

  کشور اروپایی  28شما می فهمید که اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی با

، این بدان معناست که کاالها می توانند بدون ست و تجارت آزاد را مجاز می داندا

 .بین کشورهای عضو انتقال داده شوندهیچ گونه چک یا هزینه اضافی 

  پناه بر خدا! شما تازه فهمیدید که اگر انگلیس بخواهد چنین کاری را انجام دهد

احتماالً جریان جدی می شود. اقتصاد آنها ممکن است با خاک یکسان شود. بسیاری 

 .از افراد ممکن است شغل خود را از دست بدهند
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 و همه در جهت مخالف  کندانگلیس ترش می  ناگهان احساسات همه نسبت به بازار

 !معامله می کنند

 لبخند چاق بزرگ شما چپه می شود و از دست نمودارهایتان عصبانی می شوید. 

 و شروع به خرد کردن آن می کنید. )از آن یک عکس  کوبیدزمین می  بهخود را  رایانه

 .(می گیرید و توییت می کنید

 به یک میلیارد ذره تبدیل د و حال رایانه شما نیز شما یک مشت پول از دست داده ای

 .(دیت شما اکنون یک میلیون الیک دارتوی البته) شده است

  و همه اینها به این دلیل است که شما تحلیل بنیادی و تحلیل احساسی را کامال نادیده

 .گرفتید

  

ست. هرگز این توجه: این داستان واقعی نبوده است. چنین چیزی برای ما اتفاق نیفتاده ا)

 با خواستیم فقط ...چنین ساده لوح نبوده ایم. ما همیشه معامله گرانی باهوش هستیم 

 .(کنیم ایجاد شما ذهن در را تصویری ،حد از بیش کنایه

 .متوجه موضوع شدید، اما کمی پیاز داغش زیاد شد، خوب

ط در هر چیزی خوب یادتان هست که مادر بزرگ در کودکی به شما می گفت که افرا

 نیست؟

، هنگام پرت و پال می گوید اما در فارکس ، ممکن است آن زمان فکر کرده باشید کهخوب

 .، دقیقا چنین استگیری برای استفاده از نوع تحلیل تصمیم

 .فقط به یکی اعتماد نکن
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فقط در این ، باید یاد بگیرید که تعادل بین استفاده از همه آنها را حفظ کنید. با این حال

 .صورت واقعاً می توانید از معامالت خود بیشترین سود را ببرید

  

 چیست؟ آموزش بعدی مرحله

، وقت د و کمی از هر نوع تحلیل آموختیدرا تمام کردی مقدماتی فارکس آموزش اکنون که

 !شویمآن است که کمی عمیق تر 

 .در درس های بعدی به مباحث متوسطه آموزش فارکس می پردازیم

 .شود می برای مبتدیان از تحلیل تکنیکال صحبت  متوسطه فارکس آموزش در دوره

کندل های شمع ژاپنی و  ،، همچون سطح حمایت و مقاومتقیمتی رفتارشما در مورد 

چیزهایی زیادی یاد خواهید  MACD اندیکاتور تکنیکال مانند میانگین متحرک و

 .گرفت

تاخیر را آزمایش خواهید کرد و نحوه استفاده از آنها را در  شما اندیکاتورهای پیشرو و با

 .کشف خواهید کردایده های معامالتی 

 ست؟، اینطور نیهیجان انگیز به نظر می رسد

 .مطالعه سایر ابزار تحلیل تکنیکال اختصاص داده ایمبه را  یدرس های بعد

مانند نقاط پیوت، واگرایی ها،  یشرفته تر فارکسنگاهی خواهیم داشت به ابزارهای پ

 .، نظریه امواج الیوت و الگوهای هارمونیکهایکین آشی

خواهید هر چه زودتر شروع می رسند؟ بله هستند! شرط می بندم که می  جالببه نظر 

 !کنید
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بنیادین و ، زیرا شما باید با تحلیل ، پیچیده تر خواهد بودپیشرفته فارکس آموزش دوره

 .احساسی همزمان روبرو شده و آنها را مدیریت کنید

 

 !با یک تیر دو نشان بزنید

 .شما تیر هستید و تحلیل فاندامنتال و احساسات دو هدف چاق و چله

 

 :دو دلیل که چرا ما تحلیل احساسی و بنیادین بازار را در کنار هم قرار داده ایم

  گیر مطالب فارکسی خواهید شد که ، چنان درمی رسیدیت ما ساتا وقتی به دانشگاه

 .یک درس کافی نخواهد بود

  اما با پشتکار به آنجا بازار کار سختی است جوتحلیل تعیین مرز بین تحلیل بنیادی و ،

 .خواهید رسید

  

احساسات جو و ، عوامل بنیادی اساسا عامل شکل گیری همانطور که قبالً اشاره کردیم

 .بازار هستند
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باحث این مدرسه فارکس باعث رشد سطح معامله گری شما شود. امیدواریم ادامه م

 .مطمئنیم اینطور خواهد شد

 

 فارکس در تحلیل نوع بهترین

 

https://b2n.ir/m84957 

 

https://bit.ly/3s8PgjR 

 

https://tinyurl.com/nrxtf32f 
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