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  به نام خدا
  هاي معاملهاستراتژي

بندي ارائـه  هدف از اين مقاله و طبقه    . توان استفاده كرد  هاي گوناگوني مي  براي انجام معامالت در فاركس، بدلخواه از استراتژي       

  .باشدها ميهاي ميان اين استراتژيشده، معرفي و تأكيد بر تفاوت

 هاي معامله در جهت روند قيمتاستراتژي .1

گر با شناسايي جهت حركت نوسانات قيمت، معامله خود را در مسير            تژي معامله در جهت روند قيمت، معامله      در استرا 

نكتـه مهـم در بكـارگيري ايـن     . نـشيند روند باز كرده و سپس در انتظار ادامه مسير در جهت روند شناسايي شده مـي             

گـر تـا شناسـايي كامـل        بنابراين؛ معاملـه  . استاستراتژي اطمينان يافتن از آغاز حركت روند در مسير شناسايي شده            

بـه  . هاي آغاز روند، و اطمينان از وقوع آنها، هيچگاه نبايد به خريد در حداقل يا فـروش در حـداكثر اقـدام نمايـد                     نشانه

همين دليل، ممكن است تا زمان حصول اطمينان از حركت روند و باز كردن معامله، حركات اوليه و در نتيجـه بخـشي                       

. مسئله حائز اهميت در انتخاب استراتژي معامله در جهت روند؛ تنظـيم حـساسيت آن اسـت                . د را از دست بدهد    از سو 

هايي با حساسيت باال نسبت به تغييرات روند، شايد در رونـدهاي قـوي سـودمندتر باشـند امـا در كنـار آن                   استراتژي

هـا را   هاي با حساسيت كمتر عكس اين ويژگـي       تمدر مقابل، سيس  . احتمال خطاي بيشتري نيز در شناسايي عالئم دارند       

  .باشنددارا مي

-همين امر موجب مـي    . اي باز كرده و از آن سود ببرند       گران تمايل دارند در هر حركت بازار معامله       بسياري از معامله  

وجه داشـت؛ بـه   با اين حال بايد ت. تري براي رديابي روند استفاده كنند   هاي سريع و سريع   شود تا هر مرتبه از سيستم     

هاي كند در برخي بازارها سودمندتر هستند، در بيشتر آنهـا وضـعيت             هاي سريع نسبت به سيستم    رغم آن كه سيستم   

هاي كندتر داراي سوددهي بيشتري هستند زيرا در اين سيستمها بر عكـس             به بيان ديگر سيستم   . به گونه ديگري است   

. شـود وفق بوده عالوه بر اينكه حق كيميسيون كمتري هم پرداخت مي          سيستمهاي سريع، تعداد معامالت كم اما اكثرا م       

هاي با حساسيت هرچه باالتر نسبت به تغييرات حركت بازار، چنـدان توصـيه              به همين دليل، تالش براي يافتن سيستم      

 جهت رونـد    هاي بسيار گوناگون در   شود بلكه اعتقاد براين است؛ انتخاب سيسستم سريع يا كند از ميان استراتژي            نمي

  .  گر و خلقيات وي باشدبايد تنها براساس ميزان تجربه معامله
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  :ايمهاي مهم و اصلي معامله در جهت روند را براي شما آوردهدر ادامه استراتژي

 هاي بر مبناي ميانگين متحركاستراتژي •

ال به پايين قطع كنـد و در         بايد ميانگين متحرك را از با      درصورت تغيير جهت روند صعودي به روند نزولي، قيمت        

در . مقابل؛ با تغيير جهت روند نزولي به روند صعودي، قيمت بايد ميانگين متحرك را از پايين به بـاال قطـع نمايـد                      

كنند، اين نقاط تقاطع به عنوان عالئم معامالتي محـسوب          هايي كه براساس ميانگين متحرك عمل مي      بيشتر سيستم 

   .شوندمي
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  استراتژي شكست به بيرون  •

با رسيدن قيمت به نقطه حداكثر يا حداقل جديـد          : اي برخوردار است  اين استراتژي از مفهوم زيربنايي نسبتا ساده      

  . ، قيمت به مسير فعلي خود ادامه خواهد داد)ايت و مقاومتشكست خطوط حم(و عبور از آن 

  

 هاي معامله در خالف جهت رونداستراتژي .2

بينـي  ر معامله خود را در محلي خالف جهت روند باز كرده و پـيش         گهاي معامله در خالف جهت روند، معامله      در استراتژي 

ها عموماً براي افرادي كه تمايل اينگونه استراتژي.  شده او تغيير مسير خواهد دادكند روند بازار در جهت روند پيشبينيمي

بينـي  لبته از آنجايي كـه پـيش      ا. به خريد در حداقل قيمت و فروش در حداكثر قيمت دارند، بسيار جذاب و قابل توجه هستند                

توان آن را حل نمود، متĤسفانه ايـن امـر   مسير جديد روند پيش از تأييد قطعي عالئم آن بسيار پيچيده بوده و به سختي مي          

هـاي معاملـه در جهـت رونـد و     توان ميان سيستمدر همين راستا، مهمترين تفاوتي كه مي    . كاهدها مي از جذابيت  اين روش    

هاي معامله در جهت روند خود اصالحگر هستند اما         عامله در خالف جهت روند قائل شد اين است كه سيستم          هاي م سيستم

به همين دليل در اينگونـه      . شمار بسيار زياد است   هاي معامله در خالف جهت روند امكان اشتباه و ضررهاي بي          در سيستم 

در غير اين صورت مجبـور مـي شـويد يـك معاملـه              .  الزامي است  (Stop-Loss)2ها، استفاده از نقاط توقف ضرر     سيستم



 

 
4  

ممكن است (كه .  يك روند نزولي و يا يك معامله فروش را در تمام مدت يك روند صعودي حفظ كنيدمدت تمامخريد را در 

  .)بسيار خطرناك نيز باشد

هـاي معـامالتي    ت كـه فرصـت    هاي معامله در جهت و خالف جهـت رونـد، ايـن اسـ             مزيت اصلي بكارگيري همزمان سيستم    

. شـود ها حتي با وجود كمي ضرر توصـيه مـي  از اين رو، استفاده از اين سيستم     . دهدگر قرار مي  متعددي در اختيار معامله   

از اين امر   . ها به دنبال خواهد داشت    هاي كمتري نسبت به معامله با تنها يكي از روش         چرا كه معامله به هردو روش ريسك      

تيجه گرفت كه بكارگيري هردو سيستم نسبت به بكارگيري سيستم خالف جهت روند بـه تنهـايي، بـاوجود                   توان چنين ن  مي

  .درجه ريسك يكسان، سود بيشتري به دنبال دارد

  

  

  

  



 

 
5  

  

 لگوي رفتار قيمتشناسايي ا .3

حتـي اگـر چنـين هـم        . هـاي شناسـايي الگـو قـرار داد        تـوان در گـروه سيـستم      هاي معامالتي را از جهاتي مـي      همه سيستم 

توان بـه   شود، را مي  هايي كه در آنها برمبناي يك عالمت، معامله در جهت يا خالف جهت روند باز مي               نباشد،حداقل موقعيت 

هاي معاملـه درجهـت و خـالف جهـت رونـد            البته؛ اين الگوها آنگونه كه در سيستم      . دادنوعي در گروه الگوهاي قيمت جاي       

  .مرسوم است، اساساً برمبناي نوسانات قيمت در يك مسير خاص نيستند

به ايـن   . هاي معامالتي به عنوان الگوي احتمالي به كار برد        گيريتوان در تصميم  هاي الگوي رفتار قيمت را گاهي مي      سيستم

در . دهنـد رسند ادامه افزايش يا كاهش قيمت را نـشان مـي          شود تا الگوهايي شناسايي شوند كه به نظر مي        الش مي منظور ت 

  .شودواقع از چنين الگوهايي به عنوان راهي براي ارزيابي رشد يا سقوط قيمت استفاده مي

ز يكديگر جدا و متمـايز نبـوده، و بـا           هاي گفته شده هميشه به طور مشخص ا       در اينجا الزم به ذكر است كه كليه استراتژي        

  . توان هريك را از گروهي به گروه ديگر انتقال دادكمي تغيير مي
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 معامله در كانال .4

اي كه ايـن سـطوح   مالت در كانال توليد شده ميان سطوح مقاومت يا حمايت است، به گونهمعامله در كانال بيانگر انجام معا   

ها براي انجام معامالت در رونـدهاي خنثـي كـاربرد داشـته و در رونـدهاي         اين روش . خطوط مرزي كانال محسوب شوند    

  : نشان داده شده استاي از معامله در كانالدر شكل زير؛ نمونه. روندصعودي يا نزولي عمال ً به كار نمي

  

  :براي انجام اين نوع معامالت از قوانين زير بايد پيروي نمود

خص شدن واضح مرزهاي    محاسبه دقيق محل آنها به مش     . سطوح حمايت و مقاومت بايد به دقت تعيين شوند         •

 . كندشود، كمك ميكانالي كه نوسانات بازار در آن انجام مي

با رسيدن قيمت به سطح حمايت و بازگشت آن در خالف جهت اوليه، بايد معامله خريد و بـا رسـيدن آن بـه                          •

 .سطح مقاومت معامله فروش، باز نمود
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تواند بنا به شرايط سـطح  كه مي( ن مرز مقابل معامله باز شده را بايد به محض رسيدن قيمت به سطح يا هما         •

نكته حائز اهميت در اين مرحله اين اسـت كـه ازآنجـائي كـه بازگـشت قيمـت                   . ، بست )مقاومت يا حمايت باشد   

ممكن است پيش از رسيدن آن به مرزهاي كانال اتفاق بيفتد، درنتيجه معامله را نيز درواقع بهتر است پيش از        

 .ح مقاومت يا حمايت خاتمه دادرسيدن كامل قيمت به سطو

هايي افزايش حداكثر ممكن سود حاصل از باز و بسته شدن مكرر معامله در صـورت ادامـه مـسير                    مزيت چنين روش  

در مقابل، ويژگي منفي آنها در اين است كه چنانچه قيمت سطوح حمايت و مقاومـت را شكـسته و از                     . روند خنثي است  

در اين راستا به منظور پيشگيري از وقوع        . توجهي را به همراه خواهد داشت      قابل هبيني نشد آنها بگذرد ضررهاي پيش   

 را به دقت تعيين نمود تا معامله در صورت ادامه رونـد در جهـت خـالف     نقطه توقف ضرر  چنين ضررهايي الزم است     

  . بيني، به موقع بسته شودپيش

  
  موفق باشيد                                                                                                                

   فاركس پرشين و تاليفتيم ترجمه


