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مي توان به سه دسته استراتژي هاي معامالتي در فاركس  يا ساير بازار هاي جهاني را 
 : تقسيم نمود 

   Range trading or Swing tradingمعامله در يك دامنه يا  •

  Trend fallowingمعامالت تعقيب روند يا  •

   Reversal tradingمعامالت بازگشتي يا  •

هر كدام از اين سه استراتژي معامالتي داراي يك شعار اساسي و يك سوال اساسي هستند و                 
 . ا به كار مي گيرند كه براي استراتژي هاي ديگر ممكن است چندان مفيد نباشدابزارهائي ر

  استراتژي هاي معامله در دامنه -1
اكثر مواقع قيمت ها در يـك دامنـه نوسـان مـي     . اولين استراتژي معامله در يك دامنه است  

 :ين است شعار اصلي اين استراتژي ا. كنند و اين استراتژي در مواقع زيادي كاربرد دارد
 پائين بخر باال بفروش

هدف اين استراتژي خريد در پائين تـرين قيمـت هـاي دامنـه در ابتـداي صـعود قيمـت و                      
در شكل زير نمونه اي از      . فروش در باالترين قيمت هاي دامنه در ابتداي نزول قيمت است          

 .معامله در دامنه دو كانال تو در توي خنثي را نمايش مي دهد
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 : استراتژي قبل از اقدام به هر معامله اين است سوال اساسي اين
 از كجا معلوم است كه اين دامنه معتبر بماند و در معامله متضرر نشويم ؟

هـر فـروش در     . پس از مدتي شكسته مـي شـوند       دامنه ها هميشه عمر محدودي دارند و        
زيـان  اوج يا خريد در كف دامنه ممكن است با شكست دامنه و تشكيل يك رونـد منجـر بـه                     

در شـكل   . چند برابر سود مورد انتظار در دامنه باشـد        قابل توجهي شود كه مي توانـد        
 .صفحه بعد شكست همين دامنه و زيان قابل توجه ناشي از آن نمايش داده شده است

 
 

مشاهده مي شود زياني كه شكست دامنه ايجاد مي كند ، مي تواند چندين برابر سود هـاي                  
 .ه باشدناشي از معامله در دامن

بلكـه هميشـه احتمـاالت غالـب و         . در بازار هيچ قطعيتي وجود نـدارد      بايد توجه كرد كه     
تا وقتيكه يك دامنه معتبر است ممكن است باز هـم معتبـر بمانـد ولـي     . مغلوب وجود دارند 

 .نبايد احتمال ديگر يعني شكستن دامنه را از نظر دور داشت
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ولـي دامنـه هـا هميشـه        . مت بوجود مـي آيـد     ساده ترين دامنه بين دو خط حمايت و مقاو        
حتـي ممكـن    . اينقدر ساده نيستند و ممكن است داراي مرزهاي مورب يا غير خطـي باشـند              

 .است مرز دامنه با استفاده از يك يا چند انديكاتور تسخيص داده شود
 :يك استراتژي معامالتي بايد بتواند به سه سوال زير پاسخ گويد 

 كي وارد معامله شويم؟ •
 كي با سود از معامله خارج شويم؟ •
 كي با زيان از معامله خارج شويم؟ •

 .اگر هر يك از اين سواالت بي جواب بماند استراتژي ناقص است
سعي مي كنيم پاسخ اين سواالت را در مورد ساده ترين استراتژي دامنه اي كـه معاملـه در                   

 . ترسيم شودابتدا بايد كانال شناسائي و. يك كانال افقي است پاسخ گوئيم
كي وارد معامله مي شويم؟ هر وقت قيمت به كانال برخورد كـرد و يـك كنـدل بازگشـتي                    

 .مشاهده كرديم در جهت داخل كانال وارد معامله مي شويم
كي با سود از معامله خارج شويم؟ هر وقـت قيمـت بـه وسـط كانـال برگشـت وضـعيت را                       

ف ديگر كانال برسد همانجا خارج مـي   اگر به نظر نرسيد كه بتواند به طر       . بررسي مي كنيم  
اگر به نظر مي رسيد كه سود ما مي تواند بيشتر شود حد زيان را روي نقطه خريـد               . شويم

 . پيپ قبل از لبه ديگر كانال قرار مي دهيم5و حد سود را 
 پيپ بعد از بعد از كليه سايه هاي كنـدل هـاي درون              7كي با زيان خارج شويم؟ حد زيان را         

 .ر مي دهيمكانال فرا
بزرگتـرين سـايه    .  رسم شده است   1,2060 و   1,2000فرض كنيد كانال افقي بين دو قيمت        

 هستند و   1,2077 و   1,9983پس حدود زيان    .  هستند 1,2070 و   1,9990هاي مثبت و منفي     
 هم شـرايط  1,2030با رسيدن به قيمت .  قرار مي گيرند1,2055 و  1,2005حدود سود در    

 .نيمرا مجدد بررسي مي ك
اين استراتژي صرف نظر از درست يا نادرست بودن ، يك استراتژي كامل است كه بـه هـر           

توجه كنيد كـه حـد زيـان در اينجـا           . سه سوال يك استراتژي پاسخ سريح و روشني مي دهد         
خيلي مهم است چون با شكست كانال معموال يك روند به وجود مي آيـد كـه ممكـن اسـت                     

 .حركت كندچند صد پيپ در جهت زيان ما 
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با خوردن حد زيان احتمال زيادي وجود دارد كه بـازار از شـرايط              : توجه  
مثال از حالت دامنه اي به روند دار تبديل  . مورد نظر ما خارج شده باشد     

در اين صورت ضروري اسـت كـه بـراي مـدتي از معاملـه             . شده باشد 
تژي سـپس بـا اسـترا     . بپرهيزيم و شرايط بازار را مجددا ارزيابي كنـيم          

جديد متناسب با بازار فعلي وارد بازار شويم و يا براي مدتي معامالت را              
. متوقف كنيم تا بازار مجددا با استراتژي هـاي مـا مطابقـت پيـدا كنـد                

فرصتها هميشه در بازار وجود دارند و ما موظـف نيسـتيم كـه در هـر                 
 كـه   بلكه مي توانيم شرايطي را    . شرايطي وارد بازار شويم و معامله كنيم        

با روحيه و استراتژيهاي ما متناسب اسـت شناسـائي و انتخـاب كـرده و         
يكي از عوامل مهم زيان در بازار       . فقط در اين شرايط به بازار وارد شويم       

 .همين موضوع به ظاهر ساده است
بعضـي از ايـن    . دامنه هاي مختلفي مي توانند مبناي استراتژي هاي معامله در دامنـه باشـند             

 :رح زير انددامنه ها به ش
 بين خطوط حمايت و مقاومت •

 pivotبين خطوط حمايت و مقاومت بر اساس محاسبات  •

 خط روند موازي كه تشكيل كانال مي دهديا چند بين دو  •

 بين دو خط روند غير موازي •

ــل             • ــود مث ــي ش ــين م ــارت تعي ــاي روي چ ــديكاتور ه ــط ان ــه توس ــائي ك ــه ه دامن
Bollinger bands   

ر تمامي اين موارد احتمال شكست دامنـه وجـود دارد و در ايـن               توجه كنيد كه د   * 
 خـواهيم   breakoutصورت وارد استراتژي هاي تعقيب روند بر اسـاس شكسـت              

 .شد
 بررسـي   ابتـداي مقالـه   يك استراتژي ساده دامنه اي بر اساس خطوط حمايت و مقاومت را             

 . بولينگر را  مرور مي نمائيم استراتژي معامله در دامنه  بر اساس باند هاادامهدر . كرديم
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وقتي بازار داراي روند خاصي نباشد ، از باند هاي بولينگر مي توان به بهتـرين وجهـي بـراي                    
نبود روند در بازار بر اساس افقي بودن تقريبي خط وسط           . معامالت دامنه اي استفاده نمود    

 .باند بولينگر كه همان ميانگين متحرك است ، تشخيص داده مي شود
گنال ورود باند هاي بولينگر وقتي صادر مي شود كه قيمت ها با بانـد برخـورد كننـد يـا                     سي

سيگنال خروج بـا    . خيلي به آن نزديك شوند و سپس به سمت ميانگين متحرك حركت كنند            
حـد زيـان نيـز كمـي خـارج از           . برخورد به ميانگين متحرك و يا باند مقابل شكل مي گيـرد           

در شـكل   .  گنال ورود شكل گرفته است ، قرار داده مي شـود          باندي كه با برگشت از آن سي      
صفحه بعد نمونه اي از بازار بدون روند قابل توجه را مشاهده مي كنيد كه تمـامي سـيگنال                   

 .هاي خريد و فروش باند بولينگر صحيح بوده است 
 
 

 
 
  استراتژي هاي تعقيب روند-2

 تراتژي هاي تعقيب روند ياپس از استراتژي هاي معامله در دامنه نوبت به اس
 trend trading شعارهاي اساسي اين استراتژي عبارتست از .  مي رسد: 

 روند دوست معامله گر است
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 باال بخر باالتر بفروش 
 :سوال اساسي اين استراتژي اين است 

  ؟ و ادامه خواهد داشتاز كجا بفهميم كه يك روند شكل گرفته است
بر خالف معامله در دامنه كه با برخورد قيمت به لبه دامنه و يـك برگشـت چنـد پيپـي مـي                  
توان اقدام به معامله نمود، در معامله بر اساس تعقيب روند، وقتي روند تشخيص داده مي                
شود كه بخش قابل توجهي از آن طي شده است و هر لحظه ممكن اسـت بـه پايـان رونـد                      

اين استراتژي ها بسـيار بيشـتر از اسـتراتژي هـاي معاملـه در      به همين دليل ريسك    . برسيم
هر چه بتوانيم زودتر و در عين حـال         . دامنه و در عين حال سود احتمالي آن نيز بيشتر است          

با قابليت اطمينان بيشـتري تشـكيل يـك رونـد جديـد را تشـخيص دهـيم سـود آوري ايـن                       
 تواند عالمت خوبي براي تشـكيل       شكست يك دامنه يا يك مرز مي      . استراتژي ها بيشتر است   

 مثال . روند باشد
 شكست خطوط حمايت و مقاومت مهم •

 شكست الگو هائي از قبيل سر و شانه ، كانال ، خط روند ، مثلث ، پرچم و غيره  •

 شكست باند هاي بولينگر •

 تقاطع دو ميانگين متحرك سريع و آهسته و دور شدن آنها از يكديگر •

 : اعتبار يك شكست و تشكيل روند را تاييد كننداز قبيل شواهد ديگري نيز مي توانند
 افزايش حجم •

 شكست همزمان در انديكاتور هائي مثل مومنتوم •

 وقوع شكست در ساعات مهم بازار و همزماني آن با اخبار مهم •
 ساده ترين استراتژي تعيقيب روند استراتژي تقاطع دو ميانگين متحرك نمائي يا 

Exponential Moving Average cross =EMA cross 
هـر  . اين استراتژي بر اساس تقاطع دو ميانگين متحرك سريع و آهسته بنا شده است             . است

بـا دوره   ( ميـانگين متحـرك آهسـته        ) 5با دوره كمتر مثال     ( گاه دو ميانگين متحرك سريع      
ده را قطع كرده و از آن دور شود به احتمال زياد يك رونـد بـه وجـود آمـ           ) 13بيشتر مثال   

بلكـه در نظـر داريـم       . ما قصد نداريم شما را به استفاده از اين استراتژي ترغيب كنيم           . است
 .مراحل طراحي و خصوصيات يك استراتژي را با يك مثال ساده مرور نمائيم

  . يكديگر را قطع كردند پوزيشن بگيريدEMA5,EMA13هر گاه  -1
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حالت عكس فروش انجام     را قطع نمود خريد و در        EMA13 از پائين    EMA5وقتي   -2
حتما صبر كنيد تا كندلي كه در آن اين تقـاطع انجـام شـده تمـام شـود و در                     . دهيد

 .ابتداي كندل بعد پوزيشن بگيريد
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 .  قرار دهيدEMA13بعد از /  را قبل(stop loss)هنگام گشايش پوزيشن حد زيان  -3

يگر را قطع كرده و پوزيشن را هر گاه در انتهاي يك كندل دو ميانگين متحرك همد -4
 .يا مماس شده باشند ببنديد

 
 

اين استراتژي در هر تايم فرمي قابل اجراست  ولي بيشتر براي استفاده در تايم فريم يك 
 . ساعته توصيه مي شود

  :  براي كسب نتايج مناسبترقواعد تكميلي اين استراتژي
حـدود  نشـده ، حـد زيـان را         براي اجتناب از خوردن حد زيان بدليل نوسانات پيش بيني            -1

 : قرار دهيد مطابق شكل زير EMA13بعد از /قبلپنجاه پيپ 
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 هرگاه حركت بازار چنان سريع بود كه در ابتداي كندل پس از تقاطع حد زيان شما با -2

 . پيپ فاصله داشت از باز كردن پوزيشن صرف نظر كنيد100قيمت فعلي بيش از 
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 ميانگين متحرك از يكديگر دور نشدند و روند مشخصي هم  هر گاه پس از تقاطع ، دو-3
در بازار مشاهده نكرديد تا وقتي كه اين حالت رفع شود از باز كردن پوزيشن خود داري 

 :مطابق شكل . كنيد
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شما بايد يك درصد حداكثر براي زيان نسبت به موجـودي حسـابتان تعيـين كنيـد و                   -5

موجودي حساب شما بيشتر    % 5نبايد حداكثر از    اين درصد   . اكيدا به آن پايبند باشيد    
 .باشد و حجم معامله خود را بر اساس اين مقدار تنظيم كنيد 

قبل از استفاده از اين استراتژي در حساب واقعي آن را در حساب دمو بكـار بگيريـد                   -6
بهترين و كاملترين استراتژي معامالتي نيـز نمـي توانـد           . تا كامال بر آن مسلط شويد     

 .ز كسب مهارت الزم براي معامله و پيگيري دائم روند بازار بي نياز كندشما را ا

 
  استراتژي هاي بازگشتي-3

 reversalگروه مهم ديگـري از اسـتراتژي هـاي معـامالتي ، اسـتراتژي هـاي بازگشـتي يـا         

trading   اصل . اين استراتژي ها بر اساس اصل عمل و عكس العمل شكل گرفته است              .  است
 : لعمل در بازار مي گويد عمل و عكس ا

 هر عملي را عكس العملي است كوچكتر و در خالف جهت 
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بر اساس تئوري داو ، نسبت هاي فيبوناچي و تئوري امواج اليوت ، معموال پس از پايـان هـر                    
 . در جهت عكس آن اتفاق مي افتد3/2 تا 3/1روند اصلي يا فرعي ، بازگشتي بين 

 :ين است  شعار اساسي اين استراتژي ها ا
 تر تسويه كن  در اوج بفروش و در قيمت هاي پائين

 : سوال اساسي اين استراتژي ها عبارتست از 
 خاتمه يافته است ؟ )  اصلي يا فرعي( از كجا مطمئن شويم كه روند 

چون اگر روند ادامه پيدا كند در واقع بر خالف روند وارد بازار شده ايم كـه نتيجـه اي جـز            
 .هد داشتزيان در بر نخوا

براي پاسخ به اين سوال بايد توجه نمود كه بازار به يكباره در جهت معكوس رونـد حركـت                   
 .نمي كند بلكه هر بازگشتي يك مكث و عالئم خاصي قبل از پيدايش از خود نشان مي دهد

 :مهمترين ابزارهاي مورد استفاده در اين استراتژي ها عبارتند از 
 نمودار هاي شمعي .1

 گشتيالگو هاي باز .2

 انديكاتور ها و واگرائي آنها .3

 )براي تعيين هدف بازگشت ( خطوط فيبوناچي بازگشتي  .4

مثالي از كاربرد استراتژي بازگشتي بر اساس خطوط فيبوناچي در شكل زيـر مشـاهده مـي                 
 .شود
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) قرمـز رنـگ  (دالر استراليا در نمودار چهار ساعته روند صعودي پيدا كرده و يك خط روند       
خطوط فيبوناچي  . با شكست اين خط روندوارد پوزيشن فروش مي شويم        . استتشكيل داده   

حدود كسب سود و چند پيپ بيش از اوج قيمت حد زيان ما را تشكيل مـي                 % 50و%38و23%
سـيگنال  . توجه كنيد كه ما بر اساس شكست خط رونـد وارد پوزيشـن فـروش شـديم           . دهد

 هرگز نمي توان بدون دليل قاطع       ورود مي تواند به صورت ديگري تعريف شده باشد ولي         
 .مبني بر اتمام روند وارد پوزيشن بازگشتي شد

 
  اسكالپينگ يا ناخنك زني-4

گروه مهم ديگري از استراتژي هاي معـامالتي ، اسـتراتژي هـاي معـامالت بسـيار سـريع يـا                     
 . هستندscalpingاسكالپينگ 

 خطر ناك اسـت و نبايـد مـدت          اين استراتژي ها بر اين اساس شكل گرفته كه بازار يك تله           
بلكه بايد در كوتاه ترين زمان سود خود را گرفته وبـه سـرعت از               . زيادي در آن باقي ماند    
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همچنين اگر پوزيشن ما زيان ده شد بايد قبل از توسعه زيان و با حـداقل                . بازار خارج شويم  
 .ضرر ممكن از بازار خارج شد

 :شعار اساسي اين استراتژي ها اين است 
  ت را بردار و فرار كنسود

 : سوال اساسي اين استراتژي ها عبارتست از 
  ؟چه كنيم كه گرفتار روند هاي خالف جهت پوزيشن مان نشويم

اين استراتژي سعي دارد به جاي روند هاي يا نوسانات با دامنه زياد از نوسانات لحظه اي يـا              
زار داراي نـويز هـا و نوسـانات         چـون بـا   . نويز هاي بازار كه همواره وجود دارند بهره ببرد        

مستمر است ، اگر برخالف روند پوزيشن نگيريم مي توان اميدوار بود كه بـازار بـاالخره در                  
 . جهت مطلوب ما حركت كرده و چند پيپ نصيب ما كند

ابزار هاي مورد استفاده در اين استراتژي مشابه ابـزار هـاي مـورد اسـتفاده در اسـتراتژي                   
 . آنها در تايم فريم كوتاه تر استفاده مي شودهاي ديگر است ولي از

بزرگترين نقطه ضعف اين استراتژي باال بودن هزينه معـامالت و احتمـال گرفتـار شـدن در           
 .يك روند نامطلوب است

اسكالپينگ مي تواند در بازار رنج يا روند دار يا در بازگشت ها مورد استفاده قرار گيرد و                  *
 . لي فقط در تايك فريم پائين تر و سريع بودن آن استتفاوت آن با استراتژي هاي قب
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