
 

 .همانطور که قول داده بودم قرار هستش یک مبحث مختصر و مفید راجب روش اسکالپ بیان کنم

 اسکالپ چیست؟

اسکالپ در واقع انجام معامله در زمان کوتاه برای شکار کردن مقدار کوچکی از نوسانات بازار با میزان حجم 

دقیقه و وارد شدن در  1دقیقه و  5ال یا به عبارت دیگر تحلیل کردن تایم فریم های کوچک مث.باالتری است

 .فرصت مناسب و خارج شدن با سود کم است

اینکه دلیل این مخالفتها . ضوابط ضد اسکالپ دارند بعضی بروکرها نیز.بعضی تریدرها با اسکالپ مخالفند

تریدر تمام موضوع کسب سود است و تریدر باید بررسی کند که چه  چیست مهم نیست چرا که برای یک

 .هست ضمنا بسیار جالب نیز. یاد گیری آن ساده است که اسکالپ تکنیکی استشی برای او سوداور است رو

بگیرند یا در حالی که آنها  در زمانهایی که بسیاری از تریدر های روزانه و هفتگی حتی نمی توانند پوزیشن

کالپر می تواند به صورت مداوم انتظار بنشینند ،اس مجبورند ساعتها و روزها برای دیدن نتیجه کار خود به

 .کند معامله

یز اولیه مهم این یک تعریف کلی از روش اسکالپ بود اما این روش برای اینکه به خوبی اجرا بشه به چند چ

 :نیاز داره

در  داشتن یک بروکر مناسب یکی از اصلی ترین ابزار های شروع روش اسکالپ هستش:  بروکر مناسب -1

 .شرایط کار با ان بروکر برای اسکالپ فراهم بشه داشته باشه تا حالت اصلی 4واقع بروکر باید 
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بروکر باید اطالعات چارت را به سرعت برای شما ارائه دهد تا اینکه بتوانید به سرع تصمیم گیرنده : الف

 .باشید

 .بروکر باید رو جفت ارزهایی که مد نظر شما هستش کمترین میزان اسپرد رو داشته باشد: ب 

تی بروکر دارای سرعت بسیار باال برای اجرای فرامین باشد تا بتواند به سرعت دستورات را نرم افزار معامال: ج 

 .اجرا کرد

حتی اگر قیمت بعد کلیک به سرعت کنید مالک است در بعضی مواقع شما قیمتی که روی ان کلیک می: د 

 .تغییر کند بروکر باید توانایی اجرای این دستور را داشته باشد

برای اسکالپ نیاز به چارتی داریم که بروکر اطالعات را به سرعت بر روی چارت به :  چارت مناسب:  2

دقیقه  1دقیقه و  5دقیقه ،  15معموال در اسکالپ از تایم فریم های .نمایش در بیاورد و دارای تاخیر نباشد

 .استفاده می کنند

زان پیپ دریافتی بسیار کم است مسئله با توجه به طبیعت اسکالپ که ما می: اسپرد و ارز های قابل ترید -3

پیپ در نظر  11برای هر اردر میزان حد سود  گر به طور مثل بخواهیماچون .اسپرد بسیار حائز اهمیت است

پیپ سود برای ما باقی میمونه که در  6پیپ اسپرد داشته باشه درواقع  4گرفته بشه و ارزی که کار میکنیم 

پس باید .است لس رو کمی افزایش دهیم که این موضوع اصال غیر قابل قبوبیشتر مواقع باید میزا استاپ ال

پیپ حالت ایده ال ما  2در جفت ارزهایی کار کنید که دارای میزان اسپرد کمتری داشته باشند که زیر 

نکته دیگه ای که راجب انتخاب جفت ارز مناسب تاثیر گذار هستش ماهیت و ذات اون جفت ارز .هستش
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را بهترین جفت ارز ها برای اسکالپ   EURGBPو  EURUSDمثال خیلی ها جفت ارز های هستش به طور 

 EURGBPاگر به چارت جفت ارز . ن ولی واقعیت چیز دیگری استیپ دارپ 3میدانند چون اسپرد زیر 

نگاهی کرده باشید می توانید تشخیص دهید که این جفت ارز نسبت به بقیه جفت ارزها کم تحرک و حتی 

پیپ هم در یک بازه زمانی مشخص نوسان نداشته باشند در نتیجه این جفت ارز  5ثات است وممکن است 

 .لپ نیستاصال مناسب کار با اسکا

 : استاپ ومدیریت سرمایه :4

بنابراین شما نیاز دارید که برای استاپهای کثیرالوقوع آمادگی .است وردن استاپ هنگام اسکالپ عادیخ

برای شما سودآور است توسعه شما باید مهارتهای خود را برای تجارتی که   .روحی داشته باشید

اغلب استاپ شما خواهد خورد .هدف باال آوردن سریع استاپ، کاهش ضرر و زیان شماست پس.دهید

 / risk پیپی دارای درجه 5اما این معامالت . پیپ خارج می شوید 5داوطلبانه با سود کم  یا

reward مطلوب نیست و این امر(ایدخارج شده  5بوده و با سود  11چون استاپ شما )هستند2:1برابر.  

اگرچه بهتر است .در هر ترید استفاده کنید% 2ریسک  بهتر است در اسکالپینگ از ماکزیمم: مدیریت سرمایه

  .کاهش دهید %1در ابتدا این مقدار را در حد 

جدول فوق میزان مدیریت سرمایه برای اسکالپ را نشان میدهد که هر تریدر میتواند به شخصه یک پلن 

 .مدیریت سرمایه داشته باشد
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 شما میزان موجودی حساب% 1با ریسک % 2با ریسک 

 $311 --------------الت 1.1کمتر از  --------------الت 1.1کمتر از 

 $1111 ----الت 1.1 -----------------------الت 0.2

 $2500  ------ الت 1.2 -------الت 0.5

 $5111 ----الت 1.5 ---------الت 1

 $10000  ----- الت 1 ---------الت 2

  $25111 ----الت 2.5 ---------الت 5

 $50000  ----- الت 5 --------الت 10

 $111111 -----الت 11 --------الت 20

 $250000  ----- الت 25 --------الت50

مانند روش های  که االن بیان کردم راجب مدیریت سرمایه در واقع نشان می دهد که اسکالپ هم مطلب

 ت خیلی از دوستان که میگوینددیگر معامالتی دارای پلن معامالتی مدیریت سرمایه هست بر خالف تصورا

این نظر کامال اشتباه بوده و از گرفتن .مان خواست را وارد کردلچون استاپ کم است و باید هر حجمی که د

 .جم های خارج برنامه جدا جلوگیری کنیدح

بهتره وارد بحث .در مباحث باال بیشتر راجب تعاریف و ابزار مورد نیاز برای روش اسکالپ صحبت کردیم

 .که ببینیم با توجه به مشاهدات خودمون چه زمانی باید خرید و فروش کنیم.تکنیکالی این قضیه شوم

بتوانیم یکال داریم در واقع باید ابزار تحلیلی مناسب را داشته باشیم تا ما برای خرید و فروش نیاز به ابزار تکن

اکنون باید چند نکته رو دظر بگیریم بعد سراغ ترید برویم .با کمترین درصد خطا به سود مورد نظر برسیم

دوم اینکه ایا از نظر روانشناسی  .نه اول اینکه باید ببینید ایا مباحث تکنیکالی اسکالپ را بلد هستیم یا
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د در درجه اول به ان ی؟روانشناسی بحث بسیار مهمی هستش که باامادگی استفاده از این روش را داریم

مسئله ان و لحظه ای سازگار است؟ا بازار های پر نوسبایا روحیات ما  ؟پرداخت که ایا ما تحمل ضرر را داریم

بخش مهم .روانشناسی خود بحث پیچیده ای دارد که در غالب این جزوه نمی توا راجب ان بحث کرد

اهمیت روانشناسی را بیان کردیم اکتفا  هپس در همین قدر ک.روانشناسی به تجربه معامله گر بر میگردد

 .و تحلیل تکنیکال میرویم ابزار طرفمیکنیم و به 

 .ی پردازیماینجا به مهمترین اون ها مدر  ه می کنیم بسیار زیاد هستند که ماابزارهایی که در اسکالپ استفاد

پیوت نقاط بسیار کلیدی بازار هستند که معموال قیمت واکنش های خوبی به این نقاط نشون : پیوت ها  -1

همانطور که در .با توجه به ماهیت پیوت ها می توانیم در روش اسکالپ از این خاصیت استفاده کنیم.میده

ت داره به سمت تراکم های پیوتی حرکت کنه در مبحث اموزش پیوت ها ارائه شد معموال قیمت خیلی دوس

بهتره .این مواقع ما می توانیم از میزان نوسانی که در ناحیه پیوت ها استفاده میشه نهایت استفاده را ببریم

 .یک مثال بزنیم تا موضوع جا بیافتد

زیبایی داشته  نگاه کنید قیمت پس از لمس پیوت هاریورس های.عکس زیر در جفت ارز یورو به ین هستش

 .می توان از این فرصت استفاده کرد و معامالت اسکالپ را انجام داد

برابر حد  2نکته ای که در عکس بسیار مشهود است مسئله ریسک به ریوارد است که که میزان حد سود 

ی ترید ها باید منظم رفتار کرد و قوانین را نباید زیر پا گذاشت تا اینکه بتوانیم رو رد.ضرر ماست 

این کار باعث میشود برایند ما همیشه مثبت باشد چون یک اردر سود ما .داشته باشیم خودمان کنترل
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نکته بعدی راجب .که این امر بسیار عالی و منطقی است ، بار استاپ خوردن اردر ما2 برابر است با

در این حالت برای خروج باید .در روش اسکالپ پیوتی هستش و نحوه قرار گیری استاپ نقطه خروج

در حالت معامبه خرید پیوت باال دست رو برای خروج و برای حالت فروش پیوت پایین دست را برای 

چنانچه اگر فاصله بین .استاپ هم باید زیر پیوت هایی که لمس شدن قرار داد.خارج شدن در نظر گرفت

عایت کرد از گرفتن اردر اجتناب پیوت ها به اندازه ای بود که نشد ریسک به ریوارد رو ر

فاصله بین پیوت جوری باشه که بتوان ریسک  ید جوری بین پیوت گرفته بشه کهدرواقع اردرها با.کنید

 .به ریوارد رو در نظر گرفت

در روش اسکالپ پیوتی تریدر از نظر فشار روانی  .این نوع روش ترید بسیار منطقی هستش واقعا

این روش .و راحتتر میتونه به سود خودش دست پیدا کنه خلی کمتر از روش های دیگر قرار میگیره

دل در معامله گران حرفه ای استفاده میشه و نیاز به تجربه و اموزش کافی در باره پیوت ها و کن

 .در اخر هم یک مثال دیگر مربوط به جفت ارز دالر ین قرار میدم.شناسی داره
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 دالر ین: مثال

 

این ابزار در بین اسکالپر .خطوط روند یکی ا ابزار های مهم و تاثیر گذار در تکنیکال است: خطوط روند  -2

این حات از روش .رندها دارا محبوبیت زیادی هستش و از طریق های مختلف رسم خطوط روند بهره میب

تا بتوانین .اسکالپ مستلزم این است که شما دید خوبی نسبت به چارت از جمله شادو ها داشته باشین

که بتوانین خطوط صحیح  یی استالاین روش هم نیازمند تجربه بسیار با.خطوط روند صحیح رو ترسیم کنید

خطوط ترسیمی را تمرین کنیم بعد سراغ  پینهاد من برای این روش این است که اول خوب.رو ترسیم کنید

واقع معامله گر  رنحوه اردر گیری در این روش ب اساس ریورس و برک اوت بنا شده و د..این حالت بیاییم

بهتره این روش رو با مثال توضیح .برگشت و هم در شکست ها به دنبال اردر گذاری باشد  می تواند در هم

 .دهیم تا برایمان جا بیافتد
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حال حرکت  در رانگاه کنید قیمت در یک حالت روند د.ارز دالر به فرانک سوئیس است زیر در جفتمثال 

کردن اردر برای ما فراهم شده است که به زمینه باز  بود که خط روند شکسته شد که در اون ناحیه شکست

ود سسقفی که تشکیل شده قرار می دهیم و حد استاپ رو در اخرین  معامله سل می کنیم ورود به تسرع

 .مثال بعدی برای ازی دالر هستش.به مسئله ریسک به ریوارد تعیین می کنیم خود را با توجه

 

 

http://abcbourse.ir/


خطوط حمایت و مقاومت جاگاه ویژه ای در بین تریدرها و سیتم های مختلفع : مقاومت و حمایت  -3

رک اوت و چه چه در حالت ب.پ این خطوط از اهمیت زیادی برخوردار هستشدر روش اسکال.معامالتی دارد

 .جا مطلب راختتر مفهوم پیدا کند بهتره مثال بزنیم تا.ابزار بهره مند شویماز این  در حالت ریورس می توانیم

قیمت  در زمانی که.الی یک سطح حمایتی قرار گرفته استهمانطورکه در عکس مشخص است قیمت در با

برای ما اخرین سقف یا کفی استاپ  ناین حمایت رو می شکند موقعیت ورود به معامله ایجاد می شود بهتری

 4یا   3است که برای ما تشکیل شد و حد سود هم دو برابر حد ضرر ماست که بسته به خود تریدر می تواند 

این نوع روش بسیار مرسوم  وکاربردی بوده و ماندد روش پیوتی دارا منطق و اطمینان . برابر هم باشد

این نکته هم باید ذکز کنم هر چه سقف ها یا کف های معتبر تری داشته باشیم نقاط حمایت .بیشتری است

 .یا مقاومت ما ارزشمندتر و قوی تر خواهد بود
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 یورو دالر: مثال 

 

 :سیستم های اسکالپ اندیکاتوری -4

این سیستم  طرفدفعه به تریدر در دوان طول معامله گری چند  یکش چهارم یکی از روش ها یی است رو

خود نیاز به چند بحث راجب اندیکاتور ها و اندیکاتور شناسی بسیار طوالنی و پیچیده است که . ها رفته است

این روش برای تریدرها کمی پیچیده است چون باید یک .اعت ها فیلم اموزشی داردصد صفحه جزوه و س

نکته روانی که راجب .ر ها داشت که بتوان یک سیستم اندیکاتوری طراحی کرد و از ان بهره بردسری فاکتو

باید این نکته رو .اینکه بیشتر تریدر ها اندیکاتور را بدرد نخور یا ضرر ده می دونن اندیکاتور ها وجود دارد

ور د نتیجه بگیرند کارهایی از اندیکاتتوانن اکثر کسایی که با اندیکاتور نمی.بگم که این نکته کامال اشتباه است

می خواهند که بیش از توان یک اندیکاتور است وقتی اندیکاتور نمی تواند جواب دهد نسبت به ان خواسته 
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توصیه من .یا اینکه اصال درکی نسبت به اندیکاتور ندارند و اصال ساختار ان را بلد نیستندضرر ده خواهد بود

رو یاد نگرفتند به هیچ عنوان سراغ این به دوستان این است که تا ماهیت اندیکاتور ها و ساختار اون ها

ا حتمنکته بسیار مهم اینکه  .ناندیکاتور شناسی دیده باش سیستم ها نرن و حتما باید اموزش های الزم برای

ان اصالحی نباشد و با قیمت تغییر شکل ندهد به قول معروف  درسیستم هایی میرن که اندیکاتور ها طرف

ش در رو روی عکس براتون به نمای (غیر اصالحی)موفق اینجا یک مدل سیستم اسکالپ .حذب باد نباشد

 .دیدن ان خالی از لطف نیست میارم
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در این حالت تریدر یک روند  یا یه .این روش کمی مشکل و پیچیده است :روش های اسکالپ در روند-5

این روش باید تجربه ای در .یین تشخیص داده و در جهت ان شروع به ترید می کنندموج را در تایمهای پا

حداقل چندین سال معامله کرده باشین تا بتوانین با این سبک ترید کنین برای کسانی که زیاده داشته باشین

 ارهدر این روش حد سود و ضرر اصال نقطه مشخصی ند. شروع به کار کردند این روش اصال توصیه نمیشه

یا در مقدار  سود ببندند پیپ 11پیپ سود خارج کند ممکن است با  1اردر خودش رو با  ردیممکنه تر

معموال در این حالت ها معامله گران برای تشخیص روند  یا موج . استاپ حالت مشخص و ثابتی وجود ندارد

ه ترید می کنند عکس زیر از مووینگ اورج استفاده میکنند و در مسیری که مووینگ نشان می دهد شروع ب

 .از این روش است لیک مدل مثا
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وارم براتون مفید باشه و بتونین ازش بهره کافی را امید.کالپبود از مبحث اسدوستان این اموزش کوچکی 

اگه کم یا کاستی بود ببخشید من فقط در جزوه قصد داشتم تجربیات خودم رو در این مبحث ارائه .ببرین

 .امیدوارم همیشه پر سود جیباتون پر پول و موفق باشین.تا دیگر دوستان هم بتوانن استفاده کنن بدم

 

 

 محسن حسینی :تهیه کننده
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