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 پرایس اکشن اسکالپر
  ساده ترین پرایس اکشن سیستم تجارت دستی
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 ینگفارکس اسکالپ|  پرایس اکشن اسکالپر

 فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس 3صفحه   

 پرایس اکشن اسکالپر عنوان مقاله
 آزاده محمدیتیم ترجمه فارکس یار:  ترجمه
 فارکس یار ناشر

 فارکس یار صفحه آرایی
 1398 سال انتشار

 رایگان قیمت
 مشاهده لینک مقاله

 

 

 

 حق کپی محصوالت فارکس یار

 فارکس یار برای مقاصد غیرتجاری با ذکر نام فارکس یار و لینک به منبع بالمانع است. مقاالتتنها استفاده از 
 forexyar.comتمامی حقوق این مقاله متعلق است به وب سایت فارکس یار به آدرس 
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 فهرست مطالب
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 5 .............................................................................................................. فارکس نگیاسکالپ ستمیس
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 10 ............................................................................................................................. :ورود نیقوان
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 ینگفارکس اسکالپ|  پرایس اکشن اسکالپر

 فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس 5صفحه   

 فارکس اسکالپینگ
 است. واقعی زمان تحلیل از ای مجموعه بر مبتنی ارزی معامالت اسکالپینگ در بازار فارکس شامل

 و کوتاه بسیار زمان مدت برای موقعیت داشتن نگه و ارز فروش یا خرید با که است این اسکالپینگ از هدف
 کنید. کسب سود کوچک، حرکت یک برای آن بستن

 استفاده مورد گران معامله این توسط که سیستمی و گیرند می قرار معامالتی روز طول در معامالت از بسیاری
ا  گیرد می قرار  تحلیل و تجزیه نمودار رسم ابزار از آمده دست به های سیگنال از ای مجموعه بر مبتنی معمول

 وقتی کنند می ایجاد فروش یا خرید برای را گیری تصمیم است که شده تشکیل سیگنال زیادی تعداد از و فنی،
 اشاره می کنند. همه آنها به یک جهت که

 که انتظار میرود که سود کمی داشته باشند. است تعداد زیادی از معامالت دنبال به بار یک اسکالپر فارکس هر

 دقیقه یک تا ثانیه، چند برای تنها را خود مواضع تا دهد می اجازه گران به معامله که ستا روشی اسکالپینگ
 این باشد، داشته موقعیت دقیقه دو یا یک از بیش گر معامله دهند. )اگر ادامه آن از تر طولنی ندرت به و کامل،

 است.( منظم تجارت بلکه شود نمی محسوب بزرگ تجارت یک

 

 فارکسسیستم اسکالپینگ 
 سیستم های اسکالپینگ فارکس می توانند به دو صورت دستی و اتوماتیک باشند:

سیستمهای دستی کامال توسط معامله گران اداره می شوند و این معامله گر است که موقعیت های ورود و خروج 
 را شناسایی و تصمیم می گیرد که که چه زمانی و کجا بخرد یا بفروشد.

تماما یا بخشی از یک ترید معامله گر را بعهده می گیرند. در این سیستمها معامله گر به سیستمهای خودکار که 
 نمودارهای تکنیکی، تحلیل موقع به ربات می آموزد تا به دنبال سیگنال و چگونگی تفسیر آنها باشد. ماهیت

 کند. می تبدیل فارکس اسکالپر برای ابزاری عنوان به را واقعی زمان
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 گ؟چرا اسکالپین
 بسیار خطر معرض در تجاری حساب یک که حالی در را ناچیز سودهای که است این از اسکالپینگ هدف

 است. سریع شدن بسته و باز حالت یک آن دلیل که آورید بدست دهید، می قرار محدودی

 را بال بدهی حساب با تجارت ی اجازه آنها اگر داشت نخواهد وجود  سودی هیچ گران معامله از بسیاری برای
 باشند. نداشته

پیپ( با حجم  3الی  2در واقع اسکالپینگ کار کردن با سرمایه های زیاد است. یک اسکالپر تنها با چند پیپ ) 
 بال و درگیر کردن سرمایه سنگین سودهای قابل توجهی کسب می کند

 

 چگونه اینکار را انجام میدهند؟
 دلر 10 هرپیپ اکنون برای کند. می باز برای یورو/دلر دلر 1000 موقعیت با معامله یک اسکالپر، یک کنید فرض
 یک از کمتر برای - آورد می ارمغان به دلر 50 تا را آن پیپ 5 سود با تنها تجارت بستن...  داشت خواهد درآمد
 نیست ... . بد کار دقیقه

 

  برای اسکالپینگ فارکس کارگزاران
 ... کنید اگر آنها  اجازه اسکالپینگ می دهند  سؤال خود کارگزار از

 دقیقه( 1 از کمتر برای موقعیت داشتن نگه - اسکالپینگ)دهند؟  می اجازه اسکالپینگ را کارگزاران کدام
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 اکشن یسمقدمه: اسکالپر پرا|  پرایس اکشن اسکالپر

 فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس 7صفحه   

 در زمان نگارش این مقاله کارگزارن ذیل اجازه اسکالپینگ را می دادند:

 Forex.com  

 MG Fin Group  

 InterbankFx 
 Oanda 
 MB trading 
 Global Forex Trading 
 CMC Markets 
 IFX Markets 
 FX Solutions 
 Interactive Brokers 
 CMS Forex 
 FXCM (Forex Capital Markets) 

 

 مقدمه: اسکالپر پرایس اکشن

 .کنیم کسب درآمد سریع فارکس با خواهیم می ما همه عزیز تجار

 دشوار بسیار آنها کردن دنبال یا کنند نمی کار آنها از٪ 99.9 اما دارد، وجود فارکس در بزرگ تجارت استراتژی 100
 است.

 بسیار تواند می غیره و تاخیر سیگنال، در تاخیر دلیل به 4ایندیکاتورهای متاتریدر از استفاده با اسکالپینگ 
 .باشد دشوار

 شاخصی هیچ از که رفتار قیمت )پرایس اکشن( فروش و خرید سیستم یک از استفاده اوقات گاهی حالت این در
 است. سودآورتر بسیار کند نمی استفاده

 شماست. شاخص بهترین و شما سیگنال قیمت.دهید انجام کاری چه گوید می شما به قیمت 

  

 صفحه فقط - شود نمی شامل را رباتی هیچ ایندیکاتور و هیچ که دارد وجود اسکالپینگ رفتار قیمت سیستم یک
 عمل خوب بسیار که است کرده ثابت زیر اسکالپینگ یک چارت خالی. سیستم –میشود  شامل را شما معامالتی
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 کسب خوبی سود بود خواهید قادر ریسک مدیریت های توصیه و قوانین کلیه از پیروی صورت در و کند می
 کنید.

 بسیار ای معامله هر برای آن از استفاده و کند نمی استفاده ای پیچیده قانون هیچ یک اسکالپر پرایس اکشن از
ا  اگر حتی - بود خواهد آسان   باشید . نکرده معامله فارکس با هرگز قبال

 است. شما معامالتی پایانه در معامالت نمودار از جفت یک کردن باز شما احتیاج دارید نحوه آنچه تمام

 روند یک مقابلدر : مانند کند پیروی فارکس اصلی قوانین از گر به این ندارد که معامله نیازی سیستم این
دنبال کردن روند  – سیستم خود زیرا - بگیرید های خالف روند را نادیده سیگنال نکنید )با روند نجنگید(، معامله

 را تایید می کند!

ا  نیست، آسانی کار مبتدیان اسکالپینگ برای  در را سیستم کار در یک حساب واقعی، از قبل ماه یک حداقل لطفا
 ید. کن امتحان آزمایشی حساب

 

 سیستم
 بدون استراتژی یک کند این می استفاده صفحه 4 از که است معامالتی استراتژی یک" اسکالپر پرایس اکشن 

 درآمد داشتن امکان و - ریسک صحیح مدیریت با سود، برای مناسب فرصت یک است . این فارکس ایندیکاتور
 است. پایدار

برای معامله گران روزانه که  همچنین و کوتاه بسیار معامالتی جلسه یک برای تواند می جهانی سیستم این
 سود، دهی، سفارش موقع چه) روش دو هر مورد در معامالت بلندمدت تری انجام می دهند استفاده شود. ما

 معامالت روزانه معمولی و اسکالپینگ بحث خواهیم کرد. برای( تعیین حد ضرر

 M30 و H1 ، M5 ، M15 زمانی چهارچوب از و است ای صفحه 4 سیستم بر مبتنی  اسکالپر پرایس اکشن

کند، سفارشات توقف محافظتی شامل جابجایی حد زیان )تریلینگ استاپ(، حد ضرر و همچنین  می استفاده
 سطح سود است.

 / EUR مثال عنوان به) ارز جفت با پنجره چهار که اینست دهید انجام باید که کاری تنها - سیستم اجرای برای

USD )زمانی های در بازهH1 ، M5 ، M15 ، M30 کنید انتخاب را" عمودی" "پنجره" منوی در اگر. کنید باز ، 
Metatrader 4 دهد. می قرار مجاور های پنجره در ترتیب به ترمینال در صفحه چهار 
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 یستمس|  پرایس اکشن اسکالپر

 فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس 9صفحه   
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 نحوه کار
 پایانه در آن دیدن که قیمتقوی  جریان گرایش تأیید ورودی سیگنال بر مبتنی اسکالپر پرایس اکشن سیستم

 پنجره نموداری 4 –است می باشد.  آسان بسیار شما معامالتی

ا ) ساعت در یکبار شما  دیگر سیستم این از استفاده برای .کرد خواهید دریافت سیگنال یک( ساعت هر تقریبا
 وجود صورت در - شوید آماده فعلی ساعت لحظه آخرین در فقط - ندارید بازار تماشای و نشستن به نیازی

ا  - اینصورت غیر در دهید، انجام معامله - سیگنال  بعدی آزاد هستید. تجارت فرصت تا آینده دقیقه 59 تا مجددا

 هر برای بار 4 - کنید باز را همزمان جفت 6-5 توانید می - باشید داشته بیشتری های سیگنال خواهید می اگر)
 !راحت و ساده( بار

 

 قوانین ورود:
 شود بسته فعلی ساعت شمع تا بمانید منتظر 

 آخر شمع 4 تمام اگر (M5 ، M15 ، M30 1 وH )دیگر پیپ 3 تا بمانید منتظر - اند شده بسته" سبز" در 
 .بدهید خرید سفارش یک بالفاصله و شدن ازبسته قبل.باشد داشته قیمت
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 نحوه کار|  پرایس اکشن اسکالپر

 فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس 11صفحه   
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 :باال تصاویر از

 سبز شده به رنگ بسته 10:00 در 9:00 ساعت شمع - 1H نمودار در .1

 10:00 در بسته سبز 9:30 شمع - M30 نمودار در .2

 شد بسته 10:00 ساعت سبز 9:45 شمع - M15 نمودار در .3

 سبز بسته 10:00 در 9:55 شمع - M5 نمودار در .4
 .است شدن بسته از قبل از دیگر پیپ 3 قیمت .5

 :دهید قرار فعلی قیمت با را خرید سفارش - فوق شرایط تمام رعایت صورت در
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 نحوه کار|  پرایس اکشن اسکالپر

 فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس 13صفحه   
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 سیگنال این -کند  حرکت شدن بسته از قبل دیگر پیپ 3  قیمت که وقتی تا منتظربمانید که است مهم بسیار
 .است شما شده قوی برای تأیید ورودی

 وارد -نکند بریک )نشکند و عبور نکند( ساعت اول دقیقه 5 در را شما ورودی سطح از پیپ 3 قیمت اگر: توجه
 باشید . دیگری تجاری فرصت منتظر بعد ساعت ابتدای در فقط! نشوید تجارت

 ضرر حد  ودستور کنید حفظ را خود سود حتما - کنید استفاده عنوان اسکالپر به سیستم از دهید می ترجیح اگر
 بحث زیر در روزانه فروش اسکالپری و یا و خرید معامالت های ورودی همه مورد در ما .کوچک قرار دهید خیلی را

حد سود و زیان برای این معامله در پایین ) ببینید را زیر نمونه شوید، مند بهره سریع و عالی سود از کرد. خواهیم
 .  (توضیح داده خواهد شد
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 نحوه کار|  پرایس اکشن اسکالپر

 فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس 15صفحه   
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 و برای پوزیشن های فروش قوانین دقیقا برعکس خواهند بود.
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 نحوه کار|  پرایس اکشن اسکالپر

 فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس 17صفحه   

 قوانین فروش
 قرمز رنگ با( 1H و M5 ، M15 ، M30) آخر شمع 4 تمام اگر - شود بسته فعلی ساعت شمع تا بمانید منتظر
ا  و شود نزدیک آن زیر در دیگر پیپ 3 قیمت تا کنید صبر شوند. بسته  .دهید قرار را فروش سفارش فورا

 

 برای مثال :

 .شد بسته قرمز 12:00 ساعت در 11:00 ساعت شمع - 1H نمودار در .1
 شد بسته قرمز رنگ به 12:00 ساعت در 11:30 شمع یک - M30 نمودار در .2

 شد بسته 12:00 ساعت قرمز 11:45 شمع - M15 نمودار در .3

 شد بسته قرمز رنگ به 12:00 ساعت 11:55 شمع - M5 نمودار در .4

 پیپ دیگر زیر)قیمت( بسته شدن می رود . 3قیمت  .5

 نقص بی البته مثال این !قرار دهید فعلی قیمت با را فروش سفارش - است شده رعایت فوق شرایط تمام اگر
 قرمز دیگر های شمع حالت، این در. شود بسته سبز است ممکن M15 گوید، می شمع، یک واقع، در.است

 .باشیم بعدی شمع منتظر باید ما هستند،
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 حد سود و زیان
 گزینه: 3

 بالتر پیپ 2 یا خرید معامالت برای قبلی ساعته 1 شمع از پایین و کمتر پیپ 2 در را یک حد ضرر ثابت .1
 مدت کوتاه تجارت برای گزینه بهترین این .معامالت فروش قرار دهید برای قبلی ساعت 1 شمع بالی از

 است. اسکالپینگ
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 نحوه کار|  پرایس اکشن اسکالپر

 فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس 19صفحه   

 :دهید قرار خود ورود محل از دور پیپ 20 در را ثابت حد ضرر  .2

 

 خود، تجاری ترجیحات به بسته .نقطه ورود منتقل می گردد حد ضرر به - رسد می پیپ 15 به قیمت که هنگامی
 .شوید متوصل تعقیبی )تریلینگ استاپ( توقف به توانید می

 و حمایت سطح -دهید اصلی قرار سطح ترین پایین/  بالترین نزدیکی در را خود حد ضرر سفارش .3
 آمیز موفقیت تواند می قوانین دقیق رعایت با اصلی. سیستم پرایس اکشن اسکالپر تنها مقاومت

 .باشد حد ضرر از بیشتر برابر 3-2 باید همیشه بردن سود-.باشد
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 :دهید قرار خود ورود محل از دور پیپ 40-30 در را ثابت حد سود

 

ا   .باشند سودآور شما معامالت از+٪  80-75: باشید داشته انتظار توانید می معمول

 .نکنید تجارت مهم، اخبار انتشار از پس بالفاصله یا حین قبل،: سیستم این برای باشید داشته توجه
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 :  ینگنکات اسکالپ|  پرایس اکشن اسکالپر

 فارکس یار|کتاب و مقاله فارکس 21صفحه   

 : شود می توصیه" اسکالپر پرایس اکشن"اندازی )ستاپ( برای  راه: مهم

 من به شما پیشنهاد نمیکنم سیستم را بر روی چندین جفت ارز در یک زمان بکار ببرید

 نمودار 4 جفت هر برای باید حالت این در - کنید تجارت همزمان طور به اصلی جفت 6-5 با - کار این انجام برای
 .1H و M5 ، M15 ، M30: کنید باز

 .بود خواهد سودآور آنها از٪ 80-75 و دهد می شما به زیادی های سیگنال روز هر ستاپ این

 

 :  نکات اسکالپینگ
 مقاله این اصلی نکته این. باشند داشته نظر در باید فارکس جدیدتر اسکالپر که دارد وجود مختلفی موارد اما

 است.

 فارکس یک اسکالپر ماهر کم زمان یک در شما که دهم می اطمینان شما به من و کنید توجه لطفا بنابراین
 ! بود خواهید

 است؟ مجاز آیا که بپرسید همیشه .1

 همیشه بنابراین. دهید انجام باید اسکالپینگ فارکس انجام هنگام شما که است کاری بزرگترین و اولین این
 یا مدیر با دارم دوست دهد! می را انگیز شگفت سبک این با تجارت اجازه شما کارگزاری که کنید حاصل اطمینان
 مجاز پرسیدم آیا اسکالپ کردن فارکس چت در موجود افراد از من. کنم صحبت و بگیرم تماس مهمی شخص

 .داشت را ارزشش ، کنید سؤال آنها از و بگیرید تماس خود واسطه با. است چنین که گفتند آنها همه است

 !است رازیک  زیاد تعداد به اسکالپینگ .2

 از حال به تا آیا داد؟ نخواهد زیادی پول شما به تنها جفت یک افزایش که گفتم شما به من که دارید یاد به قبلتر
 اثبات بارها و بارها که است علمی واقعیت یک این خوب"دارد؟ وجود تعداد در قدرت" که اید شنیده گفته این

 خریداری را بالیی مبلغ که کنید حاصل اطمینان کنید، می فروش و خرید جفت یک شما که هنگامی. است شده
 از آنرا توانید می کند می ایجاد پیپ 2 شما تجارت اگر بنابراین شماست. سود رساندن حداکثر به این. کنید می

 کنید. تبدیل بال به دلر هزار چند تا صدها

 



 . در غیر اینصورت مورد رضایت نخواهد بودانتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به آن بالمانع است forexyar.com 22صفحه   

 مراقب باشید  .3

ا  این  این در زیاد احتمال به و توانید می سریع، سود کنار در. بود خواهد کنون تا نکات مهمترین از یکی احتمال
 را ضررها این بتوانید باید که است دلیل همین به شوید! متحمل را زیادی ضررهای فارکس، جادویی سفر

 معامله که کنم می پیشنهاد همیشه من. باشد تر راحت برخی برای تواند می کوچک مقیاس در تجارت. بپذیرید
ا  جدیدتر گران  مدت کوتاه مقیاس در تجارت با .کنند امتحان را اسکالپینگ آزمایشی حساب یک در باید واقعا

 آنگاه می توانید روی کنید می معامله هر با راحتی٪ 100 احساس که هنگامی که کنم می توصیه من. شوید راحت
 کنید می اشتباه وقتی کنید تصور .شماست پول آزمایشی حساب که کنید تصور. کنید زنده اسکالپ حساب یک

 بزرگ ضرر از بعد حتی چیز همه با را کامل راحتی احساس وقتی. اید شده متحمل را واقعی زندگی در بزرگی ضرر
 .کنید فروش و خرید توانید در واقیت می پس کنید، می

 !دهید انجام برنامه با را فارکس بازار .4

ا  که آزمایشی حساب آن از. شماست ماجراجویی طول در ضرر از جلوگیری برای روش بهترین این  آن مورد در قبال
 حساب کنید! پیدا را دو هر حتی یا نوسانگر یا نشانگر از مناسب مجموعه یک تا کنید استفاده کردیم صحبت

 واقعی زمان یک در کنید، می امتحان را مختلف های سیستم که حالی در دهد می امکان شما به آزمایشی
 امتحان را فنی های شاخص تک تک .دهد افزایش را خوب سود کسب در شما شانس تواند می این. کنید تجارت

 پیدا را آنها از یکی که هنگامی. کنید پیدا دارید دوست که را جفت ارزی که زمانی تا دهید انجام را کار این. کنید
ا  کردید، ا . بود خواهید خود فارکس مقدماتی سفر در واقعا  .کنید استفاده من نکات از لطفا
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 هدف فارکس یار گسترش دانش بازارهای مالی به زبان فارسی است.

و تجارت در آن تخصص ماست و با توجه به فقدان محتوای فارسی غنی شده و بروز در ایران، رسالت  فارکس
 خویش دانستیم تا در این حوزه به جامعه معامله گران بازار فارکس خدمت رسانی کرده باشیم.

فراغت خود، حتی ارتقاء دانش معامالتی یکی از ارکان موفقیت معامله گران می باشد. لذا سعی کنید در اوقات 
 اگر معامله گر موفقی هستید در زمینه تجارت خویش مطالعه داشته باشید.

 آخرین محتوای ترجمه شده توسط تیم تخصصی فارکس یار

 سیستم های شکست در معامالت فارکس 
 ین کدریالنویسنده: دکتر کرو

 استراتژی های معامالتی 
 نویسنده: سیمون سیکورسکی

 بدانید تمام آنچه که شما برای شروع اسکالپینگ باید 
 نویسنده: آدا کایرا

 الگوهای نموداری معامالتی 
 نویسنده: کریس پادگت

  | رویکرد ویژه معامله گری بر اساس رفتار قیمتتفکیک رفتار قیمت 
 نویسنده: لورنتیو دمیر

 دوره معامله گری پرایس اکشن 
 نویسنده: نایل فولر

 ایچیموکو و اثبات پارامترهای متفاوت امروزی برای بهینه کردن عملکرد آن 
 نویسنده: دکتر لیندا هافمن

 معامالت باینری آپشن برای مبتدیان 
 نویسنده: جردن استنفرد

 راهنمای کامل سودآوری خبری از معامالت اخبار بنیادی 
 نویسنده: هنری لیو

 سیستم های معامالتی فارکس 
 ده: لورنتیو دمیرنویسن

 دویست حقیقت کوتاه روانشناسی معامله گری 
 نویسنده: یوان بایاجی

  اساس کندل استیککتاب مقدس معامله گری بر 
 نویسنده: مونهیسا هوما )خالق شمع های ژاپنی(
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