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  جلسات معامله

  

چرخاند، اکنون باید  بازار فارکس را می چه کسیباید آن آن را معامله کنید، و  چرا، چیستدانید فارکس  حال که می

  توانید معامله کنید.  می زمانیبدانید چه 

ساعت شبانه روز باز است، اما این بدان معنا نیست که همیشه در تمام روز فعال  24بله، درست است که بازار فارکس در 

  است. 

توانید در زمانی که بازار  داشته باشد، و حتی میتوانید از معامله درآمد داشته باشید که بازار حرکت صعودي  زمانی می

  حرکت نزولی دارد سود کنید.

  تالش براي کسب درآمد در زمانی که بازار راکد است دشوار است. اما

  این درس کمک خواهد کرد که بهترین زمان از روز براي داد و ستد را تعیین کنیم. 
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  ساعت بازار

  

  ساعته در جهان فارکس چه شکلی است. 24براي داد و ستد، باید ببینیم روز قبل از بررسی بهترین زمان 

توان به چهار جلسه عمده داد و ستد تقسیم کرد: جلسه سیدنی، جلسه توکیو، جلسه لندن، و بازار  بازار فارکس را می

  دهند: هاي باز و بسته شدن براي هر جلسه را نشان می نیویورك. جدول زیر زمان

  

  )1- 1(جدول                                           اکتبر) - دود آوریلتابستان (ح

 EDT GMT منطقه زمانی

  سیدنی باز

 سیدنی بسته

6:00 PM 

3:00 AM 

10:00 PM 

7:00 AM 

  توکیو باز

  توکیو بسته

7:00 PM 

4:00 AM 

11:00 PM 

8:00 AM 

  لندن باز

 لندن بسته

3:00 AM 

12:00 PM 

7:00 AM 

4:00 PM 

  نیویورك باز

 نیویورك بسته

8:00 AM 

5:00 PM 

12:00 PM 

9:00 PM 
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  )2- 1(جدول                                         آوریل) -زمستان (حدود اکتبر

 EST GMT منطقه زمانی

  سیدنی باز

 سیدنی بسته

4:00 PM 

1:00 AM 

9:00 PM 

6:00 AM 

  توکیو باز

  توکیو بسته

6:00 PM 

3:00 AM 

11:00 PM 

8:00 AM 

  لندن باز

 لندن بسته

3:00 AM 

12:00 PM 

8:00 AM 

5:00 PM 

  نیویورك باز

 نیویورك بسته

8:00 AM 

5:00 PM 

1:00 PM 

10:00 PM 

هاي اکتبر و آوریل که برخی  هاي اداري محلی اند. این زمان در طول ماه هاي واقعی باز و بسته شدن مبتنی بر ساعت زمان

  کند.  دهند (جلو و عقب کشیدن ساعت در اوایل بهار و پاییز) تغییر می ) را تغییر میDSTتابستانی (از کشورها ساعت 

-3:00می توانید ببینید که بین هر جلسه، دوره زمانی وجود دارد که در آن دو جلسه با هم بازند. در طول تابستان، از 

صبح تا  8:00، جلسه توکیو و جلسه لندن با هم تداخل دارند، و در هر دو فصل زمستان و تابستان از EDTصبح  04:00

  ، جلسه لندن و جلسه نیویورك با هم تداخل دارند.  EDTظهر  00: 12

جم ها در روز براي داد و ستد است زیرا هنگامی که دو بازار همزمان بازند ح ها شلوغ ترین زمان به طور طبیعی، این

  کنند.  ها، تمام شرکت کنندگان بازار پول بیشتري منتقل می بیشتري وجود دارد. این منطقی است زیرا در این زمان

کنید  کنید که چرا دو ساعت اختالف دارد. فکر می کنید و فکر می در حال حاضر، احتماال به زمان باز شدن سیدنی نگاه می

کند، اما به یاد  شود وقتی ایاالت متحده زمان استاندارد را تنظیم می ا میکه زمان باز شدن سیدنی تنها یک ساعت جابج

کشد، سیدنی در واقع ساعت را یک ساعت جلو  داشته باشید که وقتی ایاالت متحده ساعت را یک ساعت عقب می

کته را به یاد داشته ها در استرالیا برعکس اند). اگر قصد معامله در این دوره را دارید همیشه باید این ن کشد (فصل می

  باشید.
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  اجازه دهید نگاهی به میانگین جابجایی پیپِ جفت ارزهاي اصلی در هر جلسه داد و ستد بیندازیم.

Pair Tokyo London New York 

EUR/USD 76 114 92 

GBP/USD 92 127 99 

USD/JPY 51 66 59 

AUD/USD 77 83 81 

NZD/USD 62 72 70 

USD/CAD 57 96 96 

USD/CHF 67 102 83 

EUR/JPY 102 129 107 

GBP/JPY 118 151 132 

AUD/JPY 98 107 103 

EUR/GBP 78 61 47 

EUR/CHF 79 109 84 

  )  3-1(جدول                                                                                                                

  کند.  بینید که جلسه اروپا به طور معمول بیشترین حرکت را فراهم می از این جدول، می

  ها با هم تداخل دارند بررسی کنیم.  هایی که جلسه اجازه دهید هر جلسه را با دقت بیشتري و همچنین دوره
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  جلسه توکیو 

  

آغازگر جلسه آسیایی است. توجه داشته باشید که جلسه  GMTنیمه شب  12:00توکیو در  جلسه معامالتیباز شدن 

  شود زیرا توکیو پایتخت مالی آسیا است.  توکیو گاهی اوقات بازار آسیا نیز خوانده می

  نکته شایان ذکر این است که ژاپن سومین مرکز بزرگ بازار فارکس در جهان است. 

%  از تمام معامالت فارکس 16.50بیشتر داد و ستد است و در  با ارزاین امر نباید خیلی تعجب آور باشد زیرا ین سومین 

  دهد.  هاي فارکس در طول این جلسه رخ می % از تمام تراکنش21حضور دارد. در مجموع، حدود 

  1- 5تصویر          شود.  جلسه آسیا براي جفت ارزهاي اصلی ارائه می در پیپحرکت در زیر جدولی از 

 توکیو جفت ارز

EUR/USD 56 
GBP/USD 54 
USD/JPY 30 
AUD/USD 65 
NZD/USD 58 
USD/CAD 39 
USD/CHF 40 
EUR/JPY 57 
GBP/JPY 72 
AUD/JPY 65 
EUR/GBP 23 
EUR/CHF - 

  

ها  محاسبه شدند. توجه داشته باشید که این 2012هاي گذشته از ماه مه  این مقادیر پیپ با استفاده از میانگین داده

 EUR/CHFتوانند بسته به نقدینگی و شرایط بازار تغییر کنند. همچنین، طیف وسیعی براي  و می نیستندمقادیر مطلق 

  در طول دوره ثابت شده است.  1.2000در نظر گرفته نشده است زیرا نرخ برابري فرانک سوئیس و یورو در 

  هاي کلیدي که باید در مورد جلسه توکیو بدانید عبارتند از:  برخی از ویژگی

 شوند مانند هنگ  شود. هزاران معامله فارکس در دیگر نقاط مالی انجام می تنها به ژاپن محدود نمی معامالت

 کنگ، سنگاپور و سیدنی. 
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 هاي مرکزي اند. به یاد  هاي تجاري (صادرکنندگان) و بانک شرکت کنندگان اصلی بازار در جلسه توکیو شرکت

وابسته به صادرات است و چین نیز بازیگر بزرگ تجاري است و معامالت داشته باشید که اقتصاد ژاپن به شدت 

 شود. بسیاري به صورت روزانه انجام می

 تواند بسیار کم باشد. گاهی اوقات معامله در طول این دوره مثل ماهیگیري است  گاهی اوقات می نقدینگی - 

 ممکن است الزم باشد مدت طوالنی صبر کنید تا به نتیجه برسید.

  بینید مانند  تر را در جفت ارزهاي آسیا و اقیانوسیه می هاي قوي احتمال زیاد حرکتبهAUD/USD  و

NZD/USD  بر خالف جفت ارزهاي غیر آسیا و اقیانوسیه مثلGBP/USD . 

 هایی براي  باشند. این امر فرصت دامنه، اکثر جفت ارزها ممکن است داراي کم بازارهاي نقدینگی  در زمان

 کند.  در ادامه روز فراهم می مربوط به شکست روندمعامالت اه و یا معامالت کوت

 شوند.  هاي اقتصادي بیشتري عرضه می گیرد، زمانی که داده بسیاري از اقدامات در اوایل جلسه صورت می 

 گران در جلسات  روز را تعیین کند. معامله ادامه براي حرکت ارزهاتواند آهنگ  ها در جلسه توکیو می حرکت

ها در جلسات دیگر کمک  کنند تا به سازماندهی و ارزیابی استراتژي دي به اتفاقات در جلسه توکیو نگاه میبع

 کنند.

 ممکن است شاهد ثبات در جلسه توکیو باشید. بازار نیویوركهاي بزرگ در  معموال، پس از حرکت ، 

  کدام جفت ارزها را باید معامله کنید؟

آید، این فرصت خوبی براي معامله  است که اخبار از استرالیا، نیوزیلند، و ژاپن بیرون میاز آنجا که جلسه توکیو زمانی 

تواند وجود داشته باشد زیرا با انجام کسب و  رویدادهاي خبري است. همچنین، حرکت بیشتري در جفت ارزهاي ین می

  شود.  ین دست به دست می مقدار قابل توجهی ،هاي ژاپنی کار شرکت

آید منجر به ایجاد  باشید که چین نیز ابر قدرت اقتصادي است بنابراین هر زمان که خبري از چین بیرون توجه داشته 

آید  هاي چینی بیرون می شود. با تکیه شدید استرالیا و ژاپن به تقاضاي چین، هنگامی که داده می شدیدهاي  حرکت

  م. باشی JPYو  AUDهاي بیشتر در جفت ارزهاي  توانیم شاهد حرکت می
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  جلسه لندن

  

  

شان تازه روز خود را  کنند، همتایان اروپایی می ها شروع به بستن مغازهبازار آسیا درست زمانی که شرکت کنندگان در 

  کنند.  شروع می

  دارند. مالی در سراسر اروپا وجود دارد، فعاالن بازار چشم از لندن برنمی مرکزدر حالی که چندین 

لندن به لطف موقعیت استراتژیک خود همواره در مرکز تجاري بوده است. جاي شگفتی نیست که با از لحاظ تاریخی، 

  شود.  کنند لندن پایتخت فارکس جهان در نظر گرفته می گر که هر دقیقه معامله می هزاران معامله

  گیرد.  درصد از تمام معامالت فارکس در جلسه لندن صورت می 30حدود 

  1-6تصویر                      شود.  وده پیپ جلسه لندن براي جفت ارز اصلی ارائه میدر زیر جدولی از محد

 لندن جفت ارز

EUR/USD 83 

GBP/USD 82 

USD/JPY 36 

AUD/USD 60 

NZD/USD 64 

USD/CAD 66 

USD/CHF 58 

EUR/JPY 80 

GBP/JPY 102 

AUD/JPY 86 

EUR/GBP 40 

EUR/CHF - 

ها  محاسبه شدند. توجه داشته باشید که این 2012هاي گذشته از ماه مه  استفاده از میانگین داده این مقادیر پیپ با

 EUR/CHFتوانند بسته به نقدینگی و شرایط بازار تغییر کنند. همچنین، طیف وسیعی براي  و می مقادیر مطلق نیستند

  در طول دوره ثابت شده است.  1.2000در نظر گرفته نشده است زیرا نرخ برابري فرانک سوئیس و یورو در 
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  هاي کلیدي که باید در مورد جلسه لندن بدانید: برخی از ویژگی

  مجموعه بزرگی از معامالت فارکس در این جلسه ، از آنجا که جلسه لندن با دو جلسه اصلی دیگر تداخل دارد

  .شود تر می هاي تراکنش پایین گیرد. این امر منجر به نقدینگی باال و هزینه یصورت م

 جلسه است.  پرنوسان ترین به دلیل مقدار زیاد معامالت، جلسه معامله لندن معموال 

  شوند و معموال تا قبل از آغاز جلسه نیویورك ادامه خواهند یافت. در جلسه لندن آغاز می روندهااکثر 

 روند و منتظر شروع  گران اغلب براي صرف ناهار می یابند، زیرا معامله ال در وسط جلسه پایان مینوسانات معمو

 مانند. دوره معامالت نیویورك می

 گران اروپایی ممکن است تصمیم  توانند در پایان جلسه لندن معکوس شود، زیرا معامله روندها گاهی اوقات می

  به کسب سود و بستن معامالت بگیرند.

  جفت ارزها را باید معامله کنید؟ کدام

توان داد و ستد  به دلیل حجم معامالت، نقدینگی بسیار زیادي در بازار اروپا وجود دارد که تقریبا هر جفت ارزي را می

  کرد. 

)، زیرا معموال کمترین ,USD/JPY, and USD/CHFDGBP/US EUR/USD ,البته، بهتر است به جفت ارزهاي اصلی بچسبید (

  کارمزد را دارند.

هاي خبري که در جلسه اروپا بیرون  همچنین، این جفت ارزها معموال به طور مستقیم تحت تاثیر هر گونه گزارش

  گیرند.  قرار می ،آید می

ها تمایل دارند  )، زیرا اینGBP/JPYو  EUR/JPYتوانید ارزهاي مقابل ین را امتحان کنید (به طور خاص،  همچنین می

  قابلند، کارمزد ممکن است کمی بیشتر باشد.تهاي م ها جفت باشند. از آنجا که این پرنوسانکه در این زمان بسیار 
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  جلسه نیویورك

  

آغاز  EST به وقت 08:00، جلسه آمریکا در ساعت هستنداز ناهار  درحال بازگشتگران اروپایی  در زمانی که معامله

دارند. البته، داریم  شود. درست مثل آسیا و اروپا، جلسه آمریکا مرکز مالی مهمی است که بازارها چشم از آن برنمی می

  شود!  نیویورك عزیز! جنگلی که رویاها از آن ساخته می - کنیم  صحبت می» رود شهري که هرگز به خواب نمی«در مورد 

  1-7تصویر      شود.  جلسه نیویورك براي جفت ارزهاي اصلی ارائه می رد پیپ محدوده حرکتدر زیر جدولی از 

 نیویورك جفت ارز

EUR/USD 77 
GBP/USD 68 
USD/JPY 34 

AUD/USD 68 
NZD/USD 62 
USD/CAD 67 
USD/CHF 56 
EUR/JPY 72 
GBP/JPY 77 
AUD/JPY 71 
EUR/GBP 36 
EUR/CHF - 

  

ها  محاسبه شدند. توجه داشته باشید که این 2012هاي گذشته از ماه مه  میانگین دادهاین مقادیر پیپ با استفاده از 

 EUR/CHFتوانند بسته به نقدینگی و شرایط بازار تغییر کنند. همچنین، طیف وسیعی براي  و می مقادیر مطلق نیستند

  دوره ثابت شده است. در طول  1.2000در نظر گرفته نشده است زیرا نرخ برابري فرانک سوئیس و یورو در 

  هاي کلیدي که باید در مورد جلسه نیویورك بدانید:  برخی از ویژگی

 .نقدینگی باال در صبح وجود دارد زیرا با بازار اروپا تداخل دارد 

 شوند. به یاد داشته باشید، دالر در حدود  هاي اقتصادي در نزدیکی شروع جلسه نیویورك منتشر می اکثر گزارش

شود، امکان دارد  هاي اقتصادي آمریکا منتشر می ، پس هر زمان که دادهرا در بر می گیرد عامالت% از تمام م85

 بازار شود.  حرکات شدیدموجب 

 هستند و  استراحتگران آسیایی در حال  حرکت بسیار کمی در بعد از ظهر جمعه وجود دارد، زیرا معامله

 گران اروپایی سرگرم تماشاي مسابقه فوتبال.  معامله
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 گران آمریکایی  همچنین در روزهاي جمعه، احتمال معکوس شدن در نیمه دوم جلسه وجود دارد زیرا معامله

 . هفته غافلگیر نشوندمواجهه با اخبار آخر  در بندند، تا هاي خود را می پیش از تعطیالت آخر هفته موقعیت

  کدام جفت ارزها را باید معامله کنید؟

توانید  بازار ایاالت متحده و اروپا بازند نقدینگی بسیار زیادي وجود خواهد داشت. می توجه داشته باشید که وقتی دو

دهد که  هاي چند ملیتی به شدت مشغول تماس تلفنی اند. این امر به شما اجازه می ها و شرکت شرط ببندید که بانک

و فرعی بچسبید و از جفت ارزهاي  تقریبا هر جفت ارزي را معامله کنید، هر چند بهتر است که به جفت ارزهاي اصلی

  عجیب و غریب اجتناب کنید. 

هاي آمریکا توجه دارند. اگر این  همچنین از آنجا که دالر آمریکا یک طرف اکثر معامالت است، همه به انتشار داده

ر به شدت باال و توانند بازار را تکان دهند، زیرا دال ها بهتر یا بدتر از حد انتظار باشند، به طور چشمگیري می گزارش

  پایین خواهد رفت.

  شود؟ بخش بعدي فقط براي شما است!  گیج شدید که کدام جلسه چه زمانی آغاز می
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  تداخل جلسات

  

شب، درست  11تا  8لویزیون در باالترین رده است؟ اگر گفتید در ساعات میزان مشاهده تروز شبانه چه زمانی از  

  است! 

ارتباطی به جلسات معامله دارد؟ درست مانند تماشاي تلویزیون، در طول جلسات معامله نیز زمانهایی  این موضوع چه

  وجود دارد که در طی آن بیشترین حجم معامالت و بیتشرین تعداد معامله گران وجود دارند.

را  تداخلهاي دو جلسه  ویژگیافتد. اجازه دهید برخی از  بین دو جلسه اتفاق می تداخلکنید که این امر در طول  فکر می

  بررسی کنیم تا ببینیم چرا. 

  توکیو -لندن تداخل

نقدینگی در این جلسه به چند دلیل بسیار کم است. معموال، حرکت بسیار زیادي در بازار آسیا وجود ندارد، وقتی بعد از 

تواند خسته کننده باشد  ، معامله میگران اروپایی به دفاترشان رسد، وقت چرت زدن است. با ورود معامله ظهر از راه می

  .کم می شودزیرا نقدینگی 

  گران تا نگاهی به جلسات لندن و نیویورك داشته باشند.  آل براي تفریح و استراحت براي معامله این زمان ایده

  لندن - نیویورك تداخل جلسات

حس کنید که معامله گران در تالش و توانید  ! به معناي واقعی کلمه میمعامله گران استمورد عالقه  این زمانی است که

گران از دو  ترین زمان روز است، زیرا معامله دانند که زمان کار فرا رسیده است. این شلوغ بشنوید زیرا می تکاپو هستند

  کنند.  مرکز مالی بزرگ (لندن و نیویورك) کار را آغاز می

هاي خبري از آمریکا و کانادا  چند حرکت بزرگ را ببینیم، به ویژه هنگامی که گزارشتوانیم  در طول این دوره می

  از اروپا تکان بخورند.» دیرهنگام«توانند با اخبار  شوند. بازارها همچنین می منتشر می

تصمیم به ورود و گران آمریکایی  توانیم ادامه روند را ببینیم، زیرا معامله اگر هر روندي در بازار اروپا ایجاد شود، می

گران اروپایی  برخی از معاملهکه  ایجاد موقعیت پس از خواندن وقایع در ساعات قبلی دارند. هر چند باید مراقب باشید

  شود. در بازار تواند منجر به چند حرکت نوسانی ببندند که میدر پایان جلسه اروپا ممکن است موقعیت خود را 
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  تداخل جلسات

  

شب، درست  11تا  8لویزیون در باالترین رده است؟ اگر گفتید در ساعات میزان مشاهده تروز شبانه چه زمانی از  

  است! 

این موضوع چه ارتباطی به جلسات معامله دارد؟ درست مانند تماشاي تلویزیون، در طول جلسات معامله نیز زمانهایی 

  معامله گران وجود دارند. وجود دارد که در طی آن بیشترین حجم معامالت و بیتشرین تعداد

را  تداخلهاي دو جلسه  افتد. اجازه دهید برخی از ویژگی بین دو جلسه اتفاق می تداخلکنید که این امر در طول  فکر می

  بررسی کنیم تا ببینیم چرا. 

  توکیو -لندن تداخل

ار آسیا وجود ندارد، وقتی بعد از نقدینگی در این جلسه به چند دلیل بسیار کم است. معموال، حرکت بسیار زیادي در باز

تواند خسته کننده باشد  گران اروپایی به دفاترشان، معامله می رسد، وقت چرت زدن است. با ورود معامله ظهر از راه می

  .کم می شودزیرا نقدینگی 

  گران تا نگاهی به جلسات لندن و نیویورك داشته باشند.  آل براي تفریح و استراحت براي معامله این زمان ایده

  لندن - نیویورك تداخل جلسات

حس کنید که معامله گران در تالش و توانید  ! به معناي واقعی کلمه میمعامله گران استمورد عالقه  این زمانی است که

گران از دو  رین زمان روز است، زیرا معاملهت دانند که زمان کار فرا رسیده است. این شلوغ بشنوید زیرا می تکاپو هستند

  کنند.  مرکز مالی بزرگ (لندن و نیویورك) کار را آغاز می

هاي خبري از آمریکا و کانادا  توانیم چند حرکت بزرگ را ببینیم، به ویژه هنگامی که گزارش در طول این دوره می

  از اروپا تکان بخورند.» دیرهنگام«توانند با اخبار  شوند. بازارها همچنین می منتشر می

گران آمریکایی تصمیم به ورود و  توانیم ادامه روند را ببینیم، زیرا معامله اگر هر روندي در بازار اروپا ایجاد شود، می

گران اروپایی  برخی از معاملهکه  ایجاد موقعیت پس از خواندن وقایع در ساعات قبلی دارند. هر چند باید مراقب باشید

  شود. در بازار تواند منجر به چند حرکت نوسانی ببندند که میدر پایان جلسه اروپا قعیت خود را ممکن است مو
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 براي معامله هفته  روز بهترین

 هفته جلسه براي معامله است اما توجه داشته باشید که در ترین شلوغ لندن جلسه  که دانیم می ما حاضر حال در 

 .آنها بازار بیشترین نوسانات را از خود نشان می دهدروزهاي خاصی وجود دارند که در 

  :ارزها در روزهاي مختلف هفته نشان داده شده است جفت براي پیپ حرکت متوسط از نمودار یک زیر در

  1-8تصویر  

 جمعھ پنجشنبھ چھارشنبھ سھ شنبھ دوشنبھ یکشنبھ جفت ارز

EUR/USD 69 109 142 136 145 144 

GBP/USD 73 149 172 152 169 179 

USD/JPY 41 65 82 91 124 98 

AUD/USD 58 84 114 99 115 111 

NZD/USD 28 81 98 87 100 96 

USD/CAD 43 93 112 106 120 125 

USD/CHF 55 84 119 107 104 116 

EUR/JPY 19 133 178 159 223 192 

GBP/JPY 100 169 213 179 270 232 

EUR/GBP 35 74 81 79 75 91 

EUR/CHF 35 55 55 64 87 76 

 

 

  

زمان براي انجام معامالت اواسط هفته است که در آن بیشرین  بهترین ، در جدول باال مشاهده می کنید که همانطور

 .نوسانات بازار اتفاق می افتد

رکود  دچار یکمعموال بازار  آن از پس و یک روز پرکار براي بازار است SET به وقت 12:00 معموال  تا ساعت ها جمعه

 می کار ها جمعه روز از نیمی فقط ما که معنی است بدین این. شود می بسته   EST 17:00می شود تا اینکه در ساعت   

 .کنیم
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 ! هورا هیپ هیپ!  از راه می رسد زود همیشه هفته آخر

 تجارت براي موقعیت بهترین ها زمان ترین شلوغ. است بازار چه زمانی در زمان ترین شلوغ کهیم گرفت یاد ما بنابراین

 . می دهند موفقیت براي بیشتري شانس به شما آنها که هستند چرا

 زمانت را عاقالنه مدیریت کن

 به معامله بپردازید مگر انیکه شما ادوارد کالین باشید که اصال نمی خوابد!  جلسات در تمام توانید مین وجه شما  به هیچ 

  ؟ ساعته به معامله بپردازید 24چه نیازي دارید که به صورت  ،بیدار باشید ساعته 24توانید  می شما اگر حتی

 ! است سالم زندگی شیوه یک از ناپذیر جدایی بخشی خواب

 با کردن صحبت کوتاه کردن چمن منزل،مانن  کسب کنید براي کارهاي روزمره انرژي دارید تا  خواب به نیاز شما

پس اگر قصد دارید که یک تریدر موفق شوید، حتما . خود تمبر مجموعه جمع آموري یا ، پیاده روي با سگ ، خود همسر

 نیاز به استراحت مناسب دارید.

 . چه زمانی به معامله بپردازد و چه زمانی آن را متوقف کند باید بداند که گر معامله هر

  :براي معامله زمان بدترین و بهترین  می دهیم در مورد توضیحاتی اینجا در

 : معامله براي زمان بهترین

معموال در این زمانها اخبار اقتصادي مهم می تواند به نوسانات بازار کمک کرده و ! دارند تداخل هم با جلسه دو وقتی 

 حرکات شدیدتري را در می کنند

 . بازار اروپا معموال بیشترین حجم معامله و نوسانات را دارد 

میزان حرکت پیپ در طول هفته مشاهده کردید، معموال اواسط هفته بهترین و همانطور که در جدول مربوط به  

 پرحجم ترین زمان براي معامله می باشد

 :تجارت براي زمان بدترین

 !در حال سپري کردن تعطیالت آخر هفته می باشند یا و هستند خواب همه -  ها یکشنبه 

 . دت کاهش می یابدامریکا به ش جلسه از دوم بخش در نقدینگی -  ها جمعه 
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 . استراحت هستند حال در همه -  تعطیالت 

  مهم رویدادهاي و زمان اعالم اخبار 

 نگران نباشید، در آینده و با تمرینات متمرکز می توانید زمان مناسب جهت انجام معامالت خود را بیابید
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