
  (scalp)اسکالپ

در فرصت ) دقیقه ١(اسکالپ یک تکنیک معامله است که تریدر با تحلیل در نمودارھای با تایم فریم خیلی کوچک 
 .مناسب وارد بازار شده و با سود کم بسرعت خارج میشود

ھمه مھمتر  شناخت بازار و اخبار منتشر شده و از, این تکنیک نیازمند تسلط کافی بر مطالب تحلیلگری تکنیکی 
 .کنترل ذھن و نفس است

 .تکنیکھای آموزش داده شده برای تازه واردین یا افرادی که معامالت کمی در ریل دارند توصیه نمیشود

است  Rapid Forexاز سایت Robert Borowskiاثر FOREX scalpingمطالب این تاپیک برداشت آزادی از کتاب
معامالت روزانه با این تکنیک نیز در البالی دروس گنجانده شود البته سعی خواھد شد نمونه واقعی.

- What is Scalping  اسکالپ چیست؟
عده ای خواھند . پاسخھای متنوعی داشته باشد, این سوال میتواند بسته به اینکه آنرا از چه کسی بپرسید

چه بلحاظ حجم . امل میشودگفت اسکالپ تکنیکی از معامله در فارکس است که معامالت کوتاه مدتی را ش
استفاده میکنند اما  scalpingتریدرھای مختلف از تکنیکھای متفاوتی برای. معامله و چه بلحاظ مدت زمان معامله

این کوچک بودن . را شامل میشود متفق القولند (tiny trades)ھمگی عموما بر اینکه اسکالپ معامالت کوچک
 .ه آن استھم شامل مدت زمان معامله و ھم دامن

در . در واقع اسکالپینگ تکنیک ویژه معامالتیست که برای گرفتن حرکتھای بسیار کوچک بازار استفاده میشود
مدت چندین روز در یک معامله باقی  pipsممکن است برای کسب صدھا و ھزاران position traderحالیکه یک
پیپی وارد معامالتی میشود که  ١٠٠تا  ٢٠کتھای نیز برای گرفتن حر day traderو در مقابل یک. ماند باشد

وارد معامالتی میشود که فقط در عرض چند دقیقه  (scalper)یک اسکالپر. حداکثر یک روز کاری طول میکشد
 .پیپی است+ ۵ھدفش کسب سودھای 

و و رسیک که البته بسته به میزان حساب ا( معامله میکند  (Lot)یک اسکالپر عموما روی چندین الت فارکس
 positionاین حجم معامله معموال بیش از مقداری است که توسط یک). پذیری اش میتواند مینی الت نیز باشد

trader یاday trader این معامالت استاپ باالتری : دلیلش خیلی ساده است .( در ھر معامله استفاده میشود
  .)ت مدیریت سرمایه میشوددارند که باعث محدود کردن حجم معامالت برای رعایت امنی

 & dayیک اسکالپر با معامله التھای باالتر میتواند سودھای قابل توجھی کند که با سودھای مورد انتظاری 
position trader اگرچه یک اسکالپر وارد معامالتی میشود که سود تک . در یک بازه زمانی قابل مقایسه است

التی میتواند  ١٠پیپ بگیرد در یک معامله  ۵ال اسکالپری که فقط به عنوان مث. تک آنھا بسیار کوچکتر است
اسکالپر میتواند بطور ) که بعدھای بحث خواھد شد )در بعضی موارد . سود در کسری از دقیقه کسب کند$ ۵٠٠

و  ١٠٠٠التی مبلغ  ١٠پیپی و حتی بیشتر را کسب کند که در معامالت  ٣٠و 20و  ١٠موفقیت آمیزس سودھای 
 .دالر را نصیب او میکند ٣٠٠٠و 2000

  .بلی چنین اتفاقاتی چندین بار در ماه رخ میدھد

شیوه ای آسان می  scalpingدر حالیکه. را به عنوان شیوه تجاری پیشرفته ای در نظرمی گیرند scalpingغالبا
 scalperیکھمچنین . باشد که نیازمند تصمیم گیری سریع و عکس العملی سریع در شرایط خاص می باشد

 .بایستی در انجام معامله مھارت داشته باشد
را حرفه ای ممتاز میکند فقط پیچیدگی آن  scalpingآنچه که.می باشد scalperکلمه کلیدی برا ی" سرعت"

نوشیدن قھوه و یا نوشیدنیھای . نیست بلکه فرد بایستی مھارت و سرعت کافی در انجام معامله را دارا باشد
البته این شیوه تجاری برای افراد کندذھن و کسانی که ذاتا کند ھستند . موثر خواھد بود scalpingم نیروزا ھنگا

 .شیوه مناسبی نیست
(لطفا این جمله را برای توھین به قشر خاصی از مردم تفسیر نکنید)

اما نگران . ز انجام میدھندبرخی از آنھا دھھا معامله دررو. ھا روزانه در چندین معامله وارد می شوندscalperغالبا
 .من چندتایی را یاد خواھم داد: نباشید
scalp ھادر جھت محلھایی به نامcurrent trend  انجام میگیرد که معموال مقدار جزیی از حرکت بازارھا را در بر

و فروشھای  با خرید. ھا سود زیادتری را کسب کرد day tradeاما میتوان با تکنیک ورود در روشھایی در. دارد



و اینکار را میتوان خیلی بھتر و با . ماھرانه می توان با کمترین قیمت خرید و با بیشترین قیمت اقدام به فروش کرد
 .ھا انجام داد position traderو ھنچنین day traderقیمتھایی بمراتب نزدیکتر از

Scalping برخی از تریدرھا این تکنیک را روش  .وھھا استبرای برخی افراد و گروھھا مناسبتر از دیگر افراد و گر
بھترین روش برای معامله  scalping.اصلی خود در معامله می کنند و برخی دیگر به دالیل شخصی از آن متنفرند

 .گرانیست که از پیش با شیوھھای دیگر معامله آشنایی کامل دارند
شما نیزمیتوانید به راحتی ھر چیزی را . نگران نباشید اما اگر اولین حضورتان در عرصه بازارھای تبادالت ارزیست

با این حال قویا توصیه می کنم . (که برای کسب سودھای ھنگفت به آن نیاز دارید با خواندن این کتاب فرا بگیرید
 (را بخوانید که در آن مقدمات معامالت را توضیح داده ام e-book forex surfingنخست 

تصوری منفی در اذھان تریدرھا نقش بسته است که این به دلیل نام این شیوه  scalpingبه نظرم بطور عموم از
که مردم . کسانی که بلیطھا را با قیمت گزاف برای کنسرت یا مسابقات ورزشی میفروشند". دالل بلیط:"میباشد

ن و حتی غیر اخالقی به حتی تریدرھای باتجربه و ممتاز نیز با نگرشی پائی. آنھارا افرادی پست و دون میشناسند
جالب است .) را دربورس سھام خوار میشمردند flood tradersشاید از ان روزی این اتفاق افتاده که(آن مینگرند 

 .را به دالیلی قبول نمیکرد scalpingاشکارا fxcmکه حتی
-- اگر . امیده می شد بودن" سلطان کوچک "میزبانی مسابقات معامالت خرد که  fxcmدر زمان نوشتن این کتاب)

ھر کسی که از شیوه:شماقوانین مسابقه را بخوانید به عنوان قانون ھشتم بیان شده است که 
scalpingویاpickingو یا چیزی شبیه آن استفاده کنداز دور مسابقه حذف خواھد شد. 

رشاری رابدست می زیرا آنھا از انجام ھر معامله سود س. البته این جمله برای من مفھوم منطقی نداشت
مورد  scalpingکه آنھا پاسخ دادند که کال. بپرسم که چرا این یک قانون است  fxcmتصمیم گرفتم از. آوردند

چون آنھا ازھرمعامله که (غضب قرارگرفته است و ھر چند آنھا به تریدرھا اجازه بکارگیری این شیوه را داده اند 
زیرا احساس می کنند که برای . (آخر مسابقه نمی پذیرنداما به راحتی در ) ثبت شده سود می برند

 (مباحثاتشان عملی غیر قابل قبول می باشد

 .که البته این منصفانه نیست. برداشت منفی دارند scalpingفکر کنم که حال بدانید که چرا از
  ...من معتقد ھستم که صرفنظر از شیوه ھای بکار رفته در آن سود سود است

  

The joy of Scalping لذت اسکالپینگ:  

چون ھم جالب است و ھم سود . چرا می خواھید خریدار وفروشنده ارز باشید؟ توضیحش راحت است
وشما را به وجد می ) زمانیکه مھارتش را کسب کردید( فراگیری مفاھیم آن نیز آسان و انجامش راحت است .آور

از تمام سبکھای معامله  scalpingشخصا نظرم اینست که. د کندآورد وحتی می تواند موجودی حسابتان را زیا
اگر . مھیجتر اینکه سود شما رفته رفته زیادتر میشود. سبکھای تجارتی روحا مھیج ھستند. ارز جالب تر است

با این روش از معامله لذت , شما یک تریدر کھنه کار ھستید و ذاتا فردی باشید که معامالت مکرر را دوست دارد
 .واھید برد و وجد عظیمی را برایتان به ارمغان خواھد آوردخ

Day traderگاھی اوقات ھم ھیچ معامله ای . (ھا غالبا تا ساعتھا منتظر فرصت خوبی برای معامله می شوند
ھا در scalperاما. روزھا و حتی ھفته ھا منتظر معامله خوب میشوند position trader,(عایدشان نمی شود

درست به . ال و غرق در سود سرشار خود ھستند که دیگر تجار اصال تصور آن را ھم نمی کنندحالی خوشح
را ھم به اندوخته تجاریش بیافزاید  Scalpingمیتواند متد Forexھمین دلیل است که یک معامله گر با تجربه بازار

 .تا ابزار دیگری برای کارش باشد

عموما . نیز استفاده کنند scalpingچه زمانی به ھمراه دیگر روشھا از  من به شما توضیح خواھم داد که تریدرھا
اگر در تایم فریمھای کوچکتر با دقت نگاه کنید متوجه , زمانیکه یک جفت ارز در یک بازه ویژه متراکم میشوند

اصله میتواند بنابراین یک تریدر در این ف. میشوید که در این فاصله حرکتھای بازار در مقیاس کوچکی صورت گرفته
اغلب اوقات معامله گران . کند بدون اینکه حتی یک معامله بزرگ داشته باشد Scalpروی حرکات کوچک بازار

و ھشت تا دوازده به .معموال دو صبح تا شش . (فارکس فعالیتھای خود را محدود به ھمپوشانی دو بازار میکنند
 scalperبدینسان یک. خود مشغول باشد (scalping)ند به اما خارج از این اوقات اسکالپر میتوا) وقت نیویورک



بدلیل اینکه اکثر مردم فقط معامله گران پاره وقت ھستند و فقط به خاطر . ساعته به معامله بپردازد٢۴میتواند 
روش مناسبی است Scalping ,سرگرمی معامله میکنند و از طرفی بایستی کارھای دیگری را نیز انجام بدھند

 .طی مدت زمانی که در باال اشاره شد بتوانند به معامله بپردازند, وم مردم اجازه میدھدکه به عم

 .J)پول پارو کردن استscalpingمطمئنا
O.B به عنوان یک . که روزی از ان بیزاربودید, شما نیز می توانید این کارو بکنید . توجه کنید) فقط پول پارو کن

معامله را انجام بدھید از کل  ۵اگر فقط . ت میز کامپیوتر خود کار کنیداسکالپر فقط کافیست چند ساعت پش
بعد از چند , اگر ھم شغلی دارید مایوس نشوید. ساعت در ھفته ای خود بسیار بیشتر خواھد بود40درآمد 

زندگی شما را نجات خواھد داد و از دست کار کردن در شرکتھا و پرکردن جیب  forex scalpingگاھی سرگرمی
 .مدیران آن شرکتھا رھایی خواھید یافت

مھارتی سودمند برای تمام تریدرھای است که به دالیل گوناگون معامله می  scalpingبا تمام این حرفھا به نظرم
حتی . به تریدر اجازه میدھد در تمام اوقات روز معامله کند scalpingمطابق آنچه در باال توضیح داده شد . کنند

دیگر شما را از گوی تجارت دور می کند با بکارگیری این روش سود سرشاری را بدست  وقتی که روشھای
بنابراین روش . را به عنوان متمم روشھای دیگر معامالت خود بکارببرید scalpingالبته بھتر است. خواھید آورد

 .را به ابزارھای موجود خود اضافه کنید scalpingمعامله خود را ادامه داده و

در حالیکه روزانه سبکھای دیگر . اینست که یکی از پر زحمت ترین شیوه ھای معامله است scalpingعیب
کار کمتری را طلب می کنند و برخی از معامله گران روزانه فقط نیاز دارند طی  (Long-term)معامالت بلندمدت

مجبورید زمان و توجه  scalpingجود دراما با این و. ھر نوبت معامالتی نمودارھا را بصورت دوره ای بررسی کنند
. ھمچنین تمرکز زیادی به ھنگام انجام معامله الزمست ,زیادی را به چارتھا در طی ھر نوبت معامالتی صرف کنید

  )حتی شما نمی توانید کامپیوتر خود را ترک کرده یک فنجان قھوه بنوشید(

اما زمان زیادی را باید برای , علیرغم این حقیقت که شیوه ھای مختلف معامله در عمل شبیه بھم می باشند 
این حرفه ! یادگیری این سبکھا صرف کنید بدون توجه به اینکه ھمواره این کار را انجام خواھید داد یا ھر از گاھی

 .ھای کوناگون بھبود بخشدای سودمند بوده که می تواند شیوھھای دیکر تجاری را ازراھ
اما میتوانید به عنوان سرگرمی . ھمچنین به یاد داشته باشید که شما مجبور نیستید ھرروز اسکالپ کنید

  )و ترجیھا در اکانت دمو. ( موقتی و برای خشنودی و ھیجانی که به شما میدھد آن را انجام دھید

  

Great Exoectations آرزوهاي بزرگ:  

رایج ترین سوالی که , را تدریس می کردم ( Forex)ای تجارت و تبادل ارز در بازارھای خارجیوقتی که شیوھھ
من نیز به ناچار سرم را تکان داده " روزانه چند دالر میتوانیم کسب کنیم؟: "دانشجویان می پرسیدند این بود که 

ھم وقتی که این کار رامی یادم ھست من ( ھمیشه در ابتدا ھمه این سوال را دارند . و تبسم می کردم
اگر خواستید به دوستتان یاد بدھید و او نیز این سوال را از شما ). خواستم شروع کنم این سوال را داشتم

 .توجه کنیدکه چطور من این سوال را پاسخ دادم تاشما نیز به دوستتان پاسخ صحیح را بدھید, پرسید 

مقیاس ) یا پول رایج ھر کشوری( چون دالر . کنیم صحیح نیستکسب ) دالر(اول اینکه پیش بینی کرد که چقدر 
دالردشت می کند در حالیکه ۵٠روزانه  (john)اگربگویم که جان .مناسبی برای مقایسه با دیگرواحدھا نیست

اما آن چیزی که می خواھم . درآمد سیمون شما را به وجد خواھد آورد, دالرغیر قابل درک خواھدبود ۵٠٠سیمون 
ینست که سیمون فقط پنج پیپ از ده معامله رادشت کرده در حالیکه جان سه معامله انجام داده و بگویم ا

 .برای ھر معامله mini lotپیپ از معامله اش دشت کرد فقط یک ١٠+٢٣+١٧
او ده بار پیپ بیشتر از سیمون بیچاره . حاال چه کسی نظرشما را جلب کرده است؟ حتما جوابتان جان خواھد بود

 .کرده است دشت
اما دالرھا را نمی ). به این معنی که شما بتوانید مقایسه کنید( حال باید بدانید که پیپھا حالت نسبی دارند 

.(Lot)زیرا دالرھا بستگی به حجم معامله ای دارد که شما در ھر ترید انجام داده اید. توانید مقایسه کنید
-eو با خواندن( افظه کار می بایست بطور مستمر و منظم مح scalperیک. حال پاسخ خود را خواھید یافت

bookھای دیگر من به اھمیت کلمهconsistently پیپ معامله ۶٠الی ٢٠قادر باشد بطور میانگین) پی خواھید برد
پیپ استفاده خواھیم  ۴٠برای شرح مثالھای ذیل از.)که این بستگی به مھارت و پشتکارتان درمعامله دارد. (کند



 .کرد
اما من ترجیح می دھم با یک پیش بینی ,درحقیقت شما می توانید بھتر از آنچه من اشاره کردم انجام دھید)

خوب حاال چند دالر می تواند برایتان ) بعد از آن شما به میانگین دلخواه خود خواھید رسید,کمتر شروع کنم 
 .تان بنویسید paycheckمفھوم داشته باشد؟ این مقدار را در

اگر از یک اصول مدیریت دارایی مناسب بھره مندید تمام آنچه که می . تمام اینھا بستگی به میزان حسابتان دارد
پیپ بر حسب دالر یا  ۴٠اگر فرضا قرار باشد بطور میانگین.خواھد بودmini lotتوانید برای معامله انجام دھید یک

خوب خیلی ھیجان انگیز نیست اما فرض .ید کرددالر کسب خواھ۴٠یورو معامله شود شما بطورحیرت انگیزی 
 ٨٠٠,پیپ ٨٠٠بنابراین شما از . درآمد داشته باشید (روز معامالتی٢٠(کنید که شما با ھمان میانگین تمام ماه

 (پیپ در ماه استاندارد ھر فردی را برمی انگیزد ٨٠٠,به نظر کمی بھتر می آید. ( دالر سود می برید
 ۴٠٠٠دالر و در ماه  ٢٠٠درآمد روزانه شما—میانگین, ار باشد پنج مینی الت داشته باشیدبا ادامه این فرض اگرقر

پنج الت . دالر در ماه خواھد بود ٨٠٠٠دالر در روز و یا ۴٠٠مینی الت  ١٠معادل regular lotیک. دالر خواھد بود
.دالر در ماه ۴٠٠٠٠دالر یا  ٢٠٠٠استاندارد روزانه 

دالر در روز را ھم داشته باشید و بالفاصله عالقه  ۴٠دھم که می توانید انتظار درآمد من قویا به شما پاسخ می
 (زیرا فرصت بزرگی را از دست می دھید. البته این برایتان خیلی بد خواھد بود! ( تان را از دست بدھید

اتفاق بسیار ھیجان زده دالر در روز درآمد داشته باشید و از این  ۴٠٠٠و یا می توانم پیش بینی کنم که تصادفا
باشید این مقدار برایتان مالل اور donald trumpاگر. که البته بستگی به سطح درآمد معمولتان دارد(شوید 

 .و شاید به شک بیافتید که چه بیھوده گذراندم!) خواھد بود

 (انگینبطورمی(حال فھمیدید که چرا بی معنیست اگر بپرسید روزانه چند دالر درآمد داری؟ ,خوب
بله این مقدار پیپ .( پیپ معامله خواھید داشت ٢٠وقتی مبتدی ھستید اینگونه تصور می کنید که روزانه فقط 

خود را بر اساس میزان حسابی که پیش بینی کرده اید ترید کنید بر آورد  paycheckو بعد) دست یافتی است
 (با بکارگیری اصول مدیریت سرمایه.( مینمایید

خود گفته ام  websiteوھم در e-bookی اینکه درباره پیپ و راھھای بدست آوردن پول که من ھم درچرا به جا
اکثر مردم به اھمیت پتانسیل پیپ برای سودآوری پی نبرده . و به راحتی از آن صرف نظر میکنند. سوال می کنند

 .اما مطمئن باشید مفھوم نگاره ای دالر را خواھید فھمید. اند
است تا مردم به میزان سودمندی فعالیت  (carrot)نوشته ام در حکم یک ھویچ web siteرھایی که درمیزان دال

 .پی ببرند (forex)تجارت در بازارھای خارجی
اجازه بدھید توضیح .پس بیان مقدار دالر فقط برای درک فرصت ایجاد شده وامکان پذیر بدون تحقق آن می باشد

به خاطر درآمدزایی آن جذب  (forex)به بازارھای جھانی (مرا نیز شامل میشود شماو( مطمئنا ھر کسی ,بدھم
فقط , بپرسند (forex)پس اگر در ابتدا از شما مقدار کسب در آمدحاصل از تجارت در بازارھای خارجی. می شود

 .چند نمونه از دالر برای تشویق و ایجاد رغبت بدھید
بلکه عمال پیپ ھا مد , توضیح بدھید که دالر ھا موضوع بحث ما نیستبعد وقتی شروع به تدریس کردید به آنھا 

  .نظرمان می باشد

  

Use with forex freedom استفاده از روش(forex freedom)  

, ارایه شد  e-book forex frrrdomرا با طرحھای تشریح شده ای که در  scalpingآیا شما می توانید تکنیکھای
 !میتوانیدترکیب کنید؟ البته که 

اما . استوار است )توضیح می دھم e-bookکه بعدا دراین ) stopپیپ١٠در ابتدا بر scalpingاکثر تکنیکھای
وقتی که ریسک . پیپی بود ٢٠توضیح داده شده بود مبنی بر قرار دادن استاپھای  forex freedomطرحی که در

 ebookکه در این lotفقط از مقدار . خود نباشید lotنزیاد باشد ھرگز درپی دو برابر کرد scalpingمعامله در 
کنید به شما توصیه می  forex freedom scalpاگر قصد دارید طبق روش خود از. پیروی کنید. توضیح داده شد

تا . ( تا حد زیادی تمرین کنید demo accountبا نرم افزار mini accountکردن با پول واقعی در scalpکنم قبل از
  )نیکه موجودی حساب شما سود را نشان دھدزما

  



  !هشدار

. قبل از اینکه کار را ادامه دھیم شما را از این مطلب آگاه کنم که این روشھا بسیار پرخطر اما پرسود می باشد
اما میخواھم شما را نسبت به . البته نمی خواھم شما را از این کار منصرف کنم و جلو انگیزه شما را بگیرم

 .روش آگاھی دھم خطرات این
خواھشمندم تمام نکاتی را که برای آگاھی و پشتیبانیتان در این کتاب اشاره کردم شما را از خواندن ما بقی 

مثل (این درست است که شما با خطرات ھمیشه مواجه ھستید  .کتاب و سعی وتالشتا ن دراین باره نترساند
  .ید که به آسانی می توانید بر انھا فایق آییداما اکثر اوقات در می یاب). ھر سیستم تجاری دیگری

  

قسمت دوم

Basic Considerations مالحظات اساسی  

  

Practice Make Wisdom  

 .تمرین و ممارست موجب خرد می گردد

حتما شما موافقید که ? را تماشا کرده اید... فوتبال ھاکی بیس بال و :آیا تا به حال مسابقات حرفه ای مانند 
شما . صرف تمرین و کسب مھارت قبل از انجام مسابقه کرده اند (در حقیقت سالھا(ورزشکاران ساعات زیادی 

بارھا و  demo trading accountنیز قبل از اینکه با پولھای واقعی معامله کنید بایستی ابتدا باید بطور مجازی با
 !بارھا و بارھا تمرین کنید

و حتی شاید . خواھید کرد scalp tradeبرسانید با اطمینان خاطر و با موفقیت زمانیکه این کتاب را به اتمام
آنچه که شما نیازمندید کسب مھارت در. اما شانس آوردن چیزی نیست که قصد آنرا داشتید. شانس نیز بیاورید

scalping می باشد. 
اما واقعا چیزی که من نمی توانم یاد  .شما می توانید کل کتاب را بخوانید و قوانین و مواضع آنرا مطالعه کنید

توانایی خواندن فوری چارتھا و . و این خود شما ھستید که بایستی آن را فراگیرید. بدھم تمرین و ممارست است
کشف راز آنھا و اتخاذ تصمیم سریع در مورد انجام دادن معامله و تشخیص زمان خروج از آن نیازمند بصیرت فرد 

 .اسکالپ مھارت پیدا کردید تاثیر ذھنی بر اطرافیان خواھید گذاشتزمانیکه در . می باشد

 real timeزمانی شما ھمواره به چارت و جداول. تنھا راه گسترش دانش خود تمرین و ممارست زیاد می باشد 
که این آغازی بر احساسی است که . که به شما رخ می داد بودید mini trendخود می نگریستید و شاھد

 (price action).ھا بر آن اساس کار می کنندبازار
شما می توانید با مشاھده و درک زنده . دوباره می گویم که ممارست چیزی نیست که بشود در کتاب یاد داد

 ..بازارھا بینش و بصیرت خود را نسبت به موضوع گسترش دھید
نید می آموزد اما بایستی مانند ورزشکاران نیازمند آ forexاین کتاب به شما دانشی که در معامله در بازارھای

 .تمرین و ممارست کرد تا به تبحر و تخصص رسید

 .است" تجربه "و "دانش "خرد نتیجه ترکیب . اکثر مردم دانش چیزی را دارند اما تعداد کمی خرد و دانایی دارند
  .خودتان بایستی تالش کنید,خرد اما برای گسترش . خواندن این کتاب برای داشتن دانشی روان آماده می سازد

  

  

  

  



Tools of the Trade  

 :اسباب کار تجارت و معامله
 .نیاز دارید مورد بحث قرار خواھیم داد scalpingما چند قسمتی را در مورد لوازم کاری که در

 :کامپیوترتان
مختصری در این مورد .(داریدو چارت نیاز  trading accountپر واضح است که شما اسباب استانداردی ھمچون

 .کامپیوترتان: اما موضوعیست که قبال در این کتاب بحث نکرده بودم) بحث خوا ھیم کرد
اما با گسترش سریع . کنید scalpمی توانید با یک کامپیوتر قرضه و اینترنت نیز forexبا استفاده از تکنیکھای

به یک کامپیوتر پرسرعت دارید که چارتتان را حتی االمکان شما نیاز  scalperبه عنوان forex scalpingدنیای
برای معامالتی که  brokageو ھمچنین نیاز به نرم افزار ھای . بصورت بروز ترین قیمت ھای ممکن را نمایش دھد

مدت زمانی که (با بھترین کامپیوتر و اینترنت پر سرعت نیز تاخیر زمانی خواھی داشت. بالدرنگ اجرا شود دارید
از دست دادن  scalperغالبا به عنوان ). اوس خود را حرکت می دھید و با یک کلیک کردن وارد معامله میشویدم

اما اگر شما ). و تا حدودی اتالف زمان(که به خاطر ناکارایی آنھا ) و حتی سود آن را. (چند پیپ را تجربه کرده اید
 scalperبرای! وسوسه می شوید که آن را داغون کنید: با یک کامپیوتر قراضه و اینترنت کم سرعت معامله کنید 

بدین . از دست دادن حتی ثانیه ای به معنی از دست دادن پیپ است و این مساویست با از دست دادن سود
 .ترتیب ممکن است حتی در یک نوبت معامالتی صدھا و حتی ھزاران دالر سود از دست داد

ست که مطمئن شوید که کامپیوترتان نرم افزارھای معامالتی را روان اجرا اولین کاری که بایستی انجام داد این
اجرا شدن برنامه ھای دیگر . می کند و ھنگامیکه معامله میکنید برنامه ھای دیگری در کامپیوتر اجرا نمی شود

ر اگ. و طول کشیدن انجام معامله می گردد refresh chartموجب کم شدن سرعت کامپیوترو کم شدن سرعت
یا خدای . را از کامپیوتر گوش نکنیدmp3و آھنگھای. می خواھید به اھنگی گوش کنید از رادیو خود گوش کنید

که البته .( مگر اینکه کامپیوترتان به اینترنت پرسرعت مجھز شود! نکرده از طریق اینترنت به مووزیک گوش نکنید
 (بھتر است این کاررا ھم نکنید

مگر اینکه ازشما کامپیوتر قدیمی )کنید  scalpان می باشد که می توانید به اندازه کافیفرصتھای شما کامپیوترت
اما بعد از مدتی در خواھید یافت که کامپیوترتان کند باال می آید و تشخیص می دھید که نیاز به ) استفاده کنید

تا به راحتی بتوانید با ) ت شوداصوال بھتر است ھر شش ماه یکبار مانند رفتن به دندانپزشک فرم. ( فرمت دارد
آن کار کنید اگر شما فرمت کردن را بلد نیستید دوست خود را برای چای دعوت کنید واز او فرمت کردن و نصب 

 .مجدد ویندوز را یاد بگیرید

ولی  .اگر فکر می کنید که کامپیوترتان از کار افتاده است شاید به این فکر بیافتید که یک کامپیوتر جدید بخرید
شما کامپیوتری با کارآیی که . شما مجبور نیستید که پول زیادی را صرف خریدن بھترین کامپیوتر موجود بکنید

ھمیشه سعی کنید ھزینه ھای خود را با سودی از آن بدست می آورید . باشد بھتر است saclpingمناسب 
 .تنظیم کنید

برای اتصال به dial upانم درک کنم که چرا مردم ھنوز ازنمی تو. ارتباط اینترنت تان نیز خیلی مھم می باشد
درحالیکه اینترنت پرسرعت ھم زیاد )مگر اینکه تنھا وسیله ممکن برای اتصال باشد.(کامپیوتر استفاده می کنند

متصل میشوم دلم می خواھد برای ھمیشه از  dial upوقتی که از .(dial upمعموال دو یا سه برابر)گران نیست 
 ٢٠اگر فقط این وسیله ممکن باشد بایستی کاری کرد اما اگر برایتان امکان پرداخت !! و معامله خارج شوم تجارت

و بعد از چندی متوجه خواھید شد که پیپھایتان دو برابر . دالر در ماه باشد از اینترنت پرسرعت استفاده کنید ٣٠-
  .اخت کرده ایدبیشتر از چیزی که برایش پرد, شده و به سودتان افزوده است

  

  :کامپیوتر تریدرهاي جدي

اما تصمیم گرفتم این  (بحثی که مختص تکنیکھای اسکالپ نباشد( نمی خواستم این بحث را مطرح کنم 
. موضوعات مھم را در اینجا مطرح کنم تا شاید راه حل مشکالتی باشد که من در گذشته با آن مواجه شدم باشد

اما برای .استفاده می کنید مفید می باشد forex tradingسبکھایی برایاین نظریات علیرغم اینکه از چه 
scalper این موضوعات با ارزش باشد به این دلیل که شما قصد دارید تریدھای منظمی در این بازار داشته باشید. 



اما حقیقتا تمام  .من دفتری در منزلم دارم که از نظر تئوری تصور می کنم اکثر کارھایم را در انجا انجام میدھم
من تشکیالت .) مشغول انجام معامله و تجارت می شوم.(اوقاتم را صرف کار کردن در اتاق نشیمنم میکنم% ٩٩

اما دریافتم که اکثر اوقات اطراف اتاقم . قشنگی در دفترم دارم که شامل چندین صفحه نمایش می باشد
از رخدادھایی که بازارھا در طول روز می افتاد باخبر لذا نمی توانستم . میچرخیدم و کار خاصی انجام نمیدادم

 .شوم

اما اگر شما یک تریدر  .راه حلی که من ارائه می کنم برای ھمه مفید نیست و ارزش مالی داشته باشد
بایستی این نکته را در - scalpingمخصوصا با - سختکوشی باشید که میتواند ھزاران دالر می تواند کسب کند 

 .ید که این ایده برای شماستنظر بگیر
در صورت نیاز به . این سیستم را به غیر معامله بکار نبرید. لپ تابی را بخرید و انحصارا آنرا مختص معامالتتان کنید

 .کاری غیر از معامله از کامپیوتر دیگری استفاده کنید

نکته . می توانید آن را ھر جایی ببرید دلیل این که لپ تاپ باید داشته باشید این است که قابل حمل بوده و شما
ھر جایی که میخواھید قرار دھید تا ) لپ تاپ(ای که بایستی در نظر داشته باشید اینست که بایستی آنرا 

. به کاوش بپردازید scalpingھمواره می توانید درپی فرصتی مناسب برای . بتوانید به چارت بازار مکررا نگاه کنید
در حال تماشای تلوزیون باشید و قھوه ای می نوشید و یا بر روی مبل نشسته اید و یا اگر  اگر در اتاق نشیمن و

 .در آشپزخانه یا اتاق خواب و حیاط پشتی و یا ھر جای دیگری می توانید لحظه به لحظه از چارت باخبر شوید
ارفرمایتان ھم باشید شاید قبول اگر ھم یک کارمند برای ک( وکیل و یا تاجر یا ھر متخصص دیگری باشید , اگر دکتر

می توانید لپ تاپ را به ) باشید ھر آنچه دلتان بخواھد می توانید انجام دھید big kahunaنکند اما اگر شما یک
 (شاید بیشتر از درآمد کل ھفته خود سود کنید. (اداره ببرید و در طی روز در بازار کاوش کنید

با ( بلکه میتوانید با یک لپ تاپ نسبتا ارزان با صفحه پھن . بخرید  الزم نیست حتما یک لپ تاپ گرانقیمتی
من پیشنھاد میکنم با فروشنده درباره لپ تاپی که فن کم . کار بکنید ( dvdابعادی به پھنای صفحات فیلمھای

اما (  و شاید بخواھید یک لپ تاپ کوچکتر بخرید) چون صدای فن آزارم میدھد(صدایی داشته باشد مشاوره کنید 
من ). اگرچه ترجیح شخصی من لپ تاپھای کوچک است ,این سیستمھا معموال گرانتراند و ضرورتی ھم ندارند

ھمسرم ھمیشه یک چشمش به من است چون من ھر چند ماه یکبار لپ تاپم را (معتاد به لپ تاپ ھستم 
چون چیزی که . ود خرید نمی کنمبنابر این لپ تاپھایم را معموال از شرکتھایی با مسولیت محد (!عوض می کنم

و به نظرم آنھا کاله بردار حرفه ای .( در واقع مدت گارانتی بیشتری است, آنھا سعی به فروختنش میکنند
چون ممکن است در تمام مدت , بنظرم این موضوع به نحوه و مدت استفاده از لپ تاپ بستگی دارد ) ھستند

 .انت استفاده نکنیدزمانی که مستھلک میشود ھیچگاه از کارت ضم

و آنھا را . دلیل استفاده از لپ تاپ صفحه مسطح این است که می تواند ھمزمان چند پنجره نمایش داده شود
به منظور ( بگونه ای مرتب کنید که در نواحی مختلف مانیتورتان چند چارت را به طور ھمزمان و به ھنگام معامله 

 .ببینید) پویش تصویری
 .ی را که ممکن است بخواھید آنھا را داشته باشید اشاره می کنمدر اینجا لوازم

 .ماوس نوری بی سیم چیزیست که شاید بخواھید آن را داشته باشید
چون دیگر مجبور نیستید کامپیوترتان را تا در محلی مناسب قرار . این ماوس دقیقا مناسب این کار می باشد

ماوس . (حرکت دھید....مبل مجله و , در ھر سطحی مانند میز قھوه) بدون گوی(و اگر ماوس نوری باشد . گیرد
 ) wirlessبی سیم برای ورود به اینترنت Wi-Fiلپ تاپ شما بایستی مجھز به دستگاه) پد نیز نیاز نمی باشد

ر من پی بردم که ارتباط اینترنت بی سیم خیلی عالی کا.باشد) البته به یک روتر بی سیم نیز نیاز خواھی داشت
 .می کند اما بعضی اوقات ارتباط اینترنتی را از دست می دھم

به راحتی یکی از دستگاھا به خروجی . خریدم power line Ethernet bridgeآنچه که من انجام دادم این بود که
را به  و دستگاه دیگر) به کابل شبکه که به روتر متصال است( برق نزدیک روتر اینترنت متصل کردم و دیگری را به 

سپس آن را به  (نزدیک مبلم در اتاق نشیمن.(خروجی برق جائی که من در انجا کار می کنم وصل کردم
 .کامپیوترم با کابل شبکه متصل کردم

امکان از  wirlessدر حالیکه با استفاده از اینترنت.فواید این کار اینست که ارتباط اینترنتی دائمی خواھید داشت
(اگر حین معامله باشد خیلی بد خواھد شد( وجود دارد دست دادن ارتباط 



 :چندمطلب جدید دیگر برای شما

باطری طی مدت زمان و بدلیل مصرف ضعیف .( اگر لپ تاپتان به خروجی برق وصل شود آن را از باطری درآورید
جابجا کردن سیستم خود را باطری خود را کامال شارژ کنید و فقط زمانی آنرا استفاده کنید که قصد ) خواھید شد

 .(بدون خاموش کردن آن ) .دارید
لذا آن را در جایی نگذارید که گرمایش موجب آسیب آن . روشن کردن متمادی آن موجب گرم شدنش می شود

 .ضمنا وقتی نمیخواھید در بازار گشت و گذار یا تحلیل کنید کامپیوتر خود را خاموش کنید. محل گردد
صفحه محافظتان برای محافظت از آسیب صفحه نمایشتان و . را خاموش کنید  (screen saver)صفحه محافظتان

پس بایستی این . اما الزمست که چارتتان درطی روز کاری نمایش داده شود . صفحات نمایش داده شده است
 .کنید disableرا

و آن را. ه صفحه محافظ کلیک کنیدبرروی گزین. بعد متعلقات را انتخاب کنید. روی دسک تاپ راست کلیک کنید
none در ھمان محل . برای ذخیره کردن و کاھش استھالک در کامپیوترتان مطابق ذیل عمل کنید. تنظیم کنید

. برای تنظیم صفحه محافظتان گزینه ای برای تغییر و تنظیم برق باشد: جائی که شما این تغییرات را انجام دادید
پنجره دیگری باز می شود تغییرات الزم برای تنظیمی به ھنگام وصل . آن بشوید  بر روی آن کلیک کرده و وارد

ھرگز دیسک سختتان را . شدن کامپیوتر به پریز برق وصل است انجام دھید و بالفاصله مانیتور را خاموش کنید 
 .نکنید Hibernateیادتان باشد ھرگز سیستم خود را. خاموش نکنید 

. اگر مراحل باال را به ترتیب انجام ندھید. حل باال را انجام دھید از کسی دیگر کمک بگیریداگر نمی دانید چطور مرا
اگر شما یکتریدر . ( خطرات و پیامدھای آن متوجه خودتان می باشد و من نیز مسولیتی در این قبال نمی پذیرم

ص به تجارت و معامله دھید خواھید فھمید که اگر لپ تاپ دیگری را اختصا scalperواقعی باشید مخصوصا یک
بدین ترتیب لپ تاپی که میخرید پول خودش . و به شما اجازه معامله بیشتری خواھد داد. خیلی مفید خواھد بود

  .را در میاورد

  

Brokers  

 :انتخاب کارگزار

. انتخاب کنیددر خور و مناسبی را  forex brokerمھم است که بطور دقیقو بر اساس معیاری forex scalpingبرای
و ) در پایین بیشتر توضیح خواھم داد. (شما بایستی اطالعات روشن و زنده ای در چارتش ارائه دھد forexبروکر

ھمچنین نرم  .بایستی برای جفت ارزھای معامله ای خود اسپردھای قابل رقابتی نسبت به سایرین ارائه دھد
 .اجرا شود افزار آن کاربردی تر بوده و روی سیستم نیز سریعتر

در زمان نوشتن این کتاب به دوستانم توصیه کردم که . ( من حسابھای تجاری متعددی با بروکرھای مختلف دارم
واقعا از بھترین بروکر ھا ھستند و من  fibogroupیا fxcmاین ادعا نیست اما) استفاده کند fibogroupیا FXCMاز

 .نمنیز شخصا انھا را بنا به دالیلی توصیه می ک
Fxcm &fibo خیلی شبیه ھم می باشد و یکuser interface ساده ای دارند( نرم افزارtrading station)  و

 .آنقدر کار کردن با آن راحت است که حتی یک بچه ھم می توا ند آن را فراگرفته و با آن کار کند
ی ھستند اما برای یک مبتدی که نیز عال forex,com & acm web base interfaceبروکر ھای دیگری مانند

 .پیچیده و مشکل است, بایستی مدت زیادی را با نرم افزارھای ساده تمرین کند

چون توضیحش آسان .انجام دھید  fxcmدر این کتاب به شما نشان می دھم چطور معامالت خود را در سیستم
من ھمواره متدلوژی . می باشدfxcmسلذا تمام مثالھای این کتاب بر اسا. است و انجامش برای شما راحت 

چون توضیح اینھا و چگونگی قرار . را توضیح می دھم forex com&acmبرای برروکرھای متعدد کاربرد دارند مانند
وجود  stop/limitالبته اختالف جزئی در فرمان. وقت زیادی راصرف می کند... و  oco & if thenگیری معامالت

بروکرھای مختلف پیپ ھای . فت در معامله و تجارت خودتان آنھا را تنظیم خواھد کرد دارد که شما پس از پیشر
متاسفانه پنج پیپ برای fxcmبه عنوان مثال. مختلفی عرضه میکند که در ارز ھای مختلف گسترش یافته است

usd/gbp خیلی بد است چون این دو ارز محبوب من در معامله و تجارت و. (عرضه می کندscalping می باشد (!
و زمانیکه در اسکالپ پیشرفت می کنید ممکن است مایل باشید با دو و یا چند بروکرھا مختلف حساب باز کنید 



بدلیل اینکه واقعا بروکرھای مختلف روی جفت ارزھای گوناگون اسپردھای . تا از مزایای ھر کدام بھره ببرید
 .مختلفی دارند

مانند لحظه ( ثابتی ندارند و ممکن است در زمانھائیکه قیمتھا فرار ھستند  اما اسپرد برخی از بروکرھا گستره
برخی بروکر ھا قیمت ) . البته اکثر زمانھا این موضوع مشکلی بوجود نمی آورد. (کم و زیاد شود) ھای اعالم خبر 

یست که میتوانید یعنی اینکه قیمتی شما روی آن کلیک می کنید واقعا قیمت. ھای پیوسته و انجام پذیری دارند
 Request Forدر مقابل برخی از بروکرھا براساس) و لو اینکه بازارھا قبال جابجا شده باشند(در آن ترید کنید 

qoute یعنی اینکه اگر شما. کار میکنندshooting market  پس ) لحظات تغییر سریع قیمت( را تجربه کرده باشید
 .یکی از آنھاست fxcmمتاسفانه. است معامله شما باطل گرددکار زیادی نمیتواند انجام دھید و ممکن 

من فقط به مھمترینشان . وجود دارد که بایستی از آن آگاه باشید forex brokerنکات زیادی در مورد انتخاب
 .معموال باب گفتگو در مورد بروکرھای بزرگتر و معمول تر می باشد. اشاره می کنم

ھای  demo accountه معامله مورد خاصی تخصیص دھید عاقالنه تر اینست که ازقبل از اینکه پول خود را ب
 .مختلف که مختص آزمایش می باشد استفاده کنید

اما بعدھا با حرفه ای تر شدن در  ,در ابتدا بھتر است فقط از یک بروکر برای افتتاح حساب واقعی استفاده کنید
 .داشته باشیدھنر ترید میتوانید با چندین کارگزار حساب 

آنھا بروکر ھای اصلی من .( مطلقا بھترین در دنیا نیست و ھیچ بروکر دیگری نیز بھترین نیست fxcmالبته
و من نیز بروکر ھای اصلی خود را به نو آموزان توصیه نمی کنم بدلیل اینکه کار با آنھا خیلی پیچیده . نیستند

من بدین دلیل . دھمه بروکر ھا نقاط ضعف و قوت خود را دارن) است
Fxcm در حالیکه توضیح بروکر ھای مختلف مشکل . را انتخاب کردم که توضیح مثالھای کتاب با آن آسان باشد

به نظرم راحتترین و بھترین گزینه  fxcmو می بایست یکی را انتخاب می کردم و. آفرین و گیج کننده می باشد
 .بود scalping tradingترین برای کار درھمچنین راحت. برای شروع آموزش به نوآموزان بود

اگر شما از آن دسته افرادی ھستید که اصرار بر پیدا کردن بروکر دلخواه خود ھستید می باشید ویرایش ھای 
 fxcmرا بیازمایید و یا اگر از آن دسته افرادی ھستید که توصیه ھای مرا گوش فرا می دھید پس با demoمختلف

اما اگر بروکر ھای مناسب تری . ھم اکنون من این بروکر ھا را توصیه می کنم . را شروع کنید کارتان refcofxو یا
 .ارائه خواھم داد online resourceو نکات اضافی به نظرم رسید بصورت

شما در طی حرکات  (stop order)اکثر بروکرھا تضمینی برای شما مبنی بر دستور توقف زیان: نکات اضافی
  .ندارند (fundamental announcement)مانند اخبار اقتصادی شدید بازار

  

Charts  

چارت 
ھایی که شما با آن forex brokerشما به چارتی نیاز دارید که اطالعات زنده ای از برخی  forex scalpingبرای

ارائه کرده  fxcmمعامله می کنید چارتی را که fxcmاگر شما با .(خیلی مھم است(معامله می کنید ارائه دھد
معامله می کنید چارتی که آن تھیه کرده است را بکار ببرید و از این منطق برای  refcofxو اگر با. است بکار ببرید

 .ھر بروکر دیگری نیز استفاده کنید
خیلی مھم است که چارتی را بکار ببرید که اطالعات زنده ای از ھمان بروکری که برای معامله استفاده می کنید 

 .پس می تواند تاثیر منفی در معامله و تجارت بگذارد. زیرا اختالفات جزئی بین بروکرھا وجود دارد. باشد 
ھایی که توسط بروکرھایتان ارائه میشود استفاده کنید و این نوع free chartبھتر استفاده از scalpingبرای

 .نمودار تمام چیزی است که شما به آن نیاز دارید
کار اینست که ویرایش ھای جدید چارتھای مورد نظرتان را آبونه کنید تا اینکه قابلیت ھای بیشتری را  اما بھترین
 (بعنوان مثال بتوانید چند چارت را بطور ھمزمان باز کنید...(دارا باشید

 ٢۴مل شا chart viewچارتھائیکه برای اسکالپ نیاز داریم باید در تایم فریمھای یک دقیقه ای و یک صفحه از
از تایم فریمھای دیگری . به دقت در چارت نگاه کنید تا اینکه کندلھای مجزا را بتوانید ببینید. ساعت گذشته باشد

  .نیز برای مقاصد دیگر استفاده خواھید کردH1تا حتیm5نیز مانند 

  

  



Practice Account  

حساب آزمایشی 
قویا به شما , اگر یک معامله گر حرفه ای فارکس باشید با پولھای واقعی حتی scalpingقبل از شروع معامله و

و توصیه می . و بروکری می خواھید با آن معامله کنید تمرین کنید demoتوصیه می کنم که قبال با حسابھای
. ( تمرین کنید demoو با پولھای واقعی حتما حداقل یک ماه با حسابھای  scalpingکنم که برای انجام معامله در

 (معامله و ھر چه بیشتر بھتر ٢٠حداقل  انجام
پولی بدست بیاورید به ھنگام کار و معامله با پولھای واقعی نمی توانید  demoیادتان باشد اگر نتوانید با حساب

 .موفق شوید
مسلط شدید با پولھای واقعی کم در حسابھای کوچک معامله را آغاز کنید و  demoبعد از اینکه به حسابھای

  .ج با کل موجودی حساب به معامله بپردازیدبتدری

  

Overview Of The Techniques  

نگاھی کلی به تکنیک اسکالپ 

من در مورد کلیات آن صحبت خواھم کرد و بعدا به تفضیل به . خواھیم داشت scalpingدر اینجا مروری کلی بر
 .معامله را نشان خواھد داداین قسمت روند عادی یک . ویژگیھای آن در این کتاب خواھیم پرداخت

به محض اینکه فرصت معامالتی مناسبی را که . شما منتظر وقوع شرایط خاصی برای نمودار قیمتھا ھستید
منتظرش بودید رخ میدھد و شما وارد چارتی میشوید که از خیلی نزدیک بتوانید نمودار را بررسی کرده و وارد 

 .پیپی خود را قرار میدھید ١٠اپ به محض ورود در معامله است. معامله شوید

پیپ را از دست خواھید ١٠تمام  (رخ می دھد scalpingکه گھگاھی ھم برای( اگر اوضاع مطابق میل پیش نرود 
دست آخر روند بازار طبق پیشبینی شما شروع به حرکت ) ھمچنان که امیدوارید(اگر اوضاع وفق مراد باشد . داد

زمانیکه قیمتھا به اندازه کافی از محل ورود ) است قیمتھا کمی به عقب برگردندقبل از ممکن  :دقت . ( میکند
حال . میتوانید استاپ خود را جھت جلوگیری از ضرر به نقطه ورود منتقل کنید, شما به پوزیشن فاصله گرفتند

اگر بخت یار  .سود بیشتری کنید, ھستید پس امیدوارانه بدون ریسک ضرر (Free Trade)شما در یک تجارت آزاد
آنگاه پس از اینکه مجددا قیمتھا از نقطه شروع شما فاصله , بود و مارکت استاپ شما را با برگشت قیمتھا نزد

 .پیپ سود حتمی تنظیم کنید ۵کافی گرفت میتوانید استاپ خود را روی 
درباره چگونگی و بایستی شما . و آنچه که پیش خواھد آمد بستگی تام به روند عوامل بازار خواھد داشت

 .پیشبرد تجارت تصمیم گیری کنید

 (حالت اول
اگر با ارزیابی شما از آنچه که در چارتتان مشاھده کردید به نظرتان رسید که قیمتھا به عقب برخواھند گشت 

معامله را در قیمتھای فعلی رھا کنید تا به فکر سود ھای بیشتر بعدی از جابجایی ھای کوچک : خیلی ساده 
 .رھا باشیدبازا

 (حالت دوم
اگر شما معتقدید که روند بازار پس از ریتریس شدن اندک به مسیر روند خود ادامه خواھد داد ممکن است 

سود  -تدریس شد  forex surfingمطابق آنچه در - ھایتان stopتصمیم بگیرید در معامله بمانید و با دنبال کردن 
  .کنیدبیشتر و بیشتری فقط از یک معامله کسب 

  

  

  

  



Stop frequency     استاپهاي مکرر  

حتی می . امری عادی می باشد scalpingشدنھای مکرر به ھنگام stop outشاید تا حاال حدس زده باشید که
تواند اوضاع وخیم تر نیز شود در نتیجه شما بایستی آمادگی ذھنی برای تجربه کردن استاپھای متعدد و مکرر را 

ناگھان قیمتھا , اوقات و درست زمانیکه بازار بطور مھیجی بطرف سود کالن قصد حرکت دارد گاھی. داشته باشید
را شروع کردید  scalpingدر اوایل وقتی که. برگشته و استاپ ما را میزنند و من مثل دیوانه ھا ناسزا می گویم

تی که با تجربه شدید یاد می بعدا از چند گاھی وق. احساس می کنید که این استاپھا شما را خالی خواھد کرد 
 .و یا شکست آشفته نشوید stopگیرید که بھنگام

شما نیاز دارید ھنگام ورود به این حرفه مھارت آرامش را در خود تقویت کنید تا زمانیکه ترید میکنید بنظر برسد که 
دن جابجائی سریع استاپ سپس مھارت مورد نیاز برای موفق ش. یک کار بسیار مورد عالقه خود را انجام میدھید
حتی ممکن است غالبا شما با استاپ کمتر از بازار خارج شوید . برای کاھش ضررھا و زیادتر کردن سودھا است

آنچه شما را وادار به انجام این کار میکند زیرکیست . پیپ قانع شوید ۵و یا در برخی از معامله ھا به سود کمتر از 
رھا کرده و به اتاق تنفس می رود این کار برای کسب بالقوه پیپھای بیشتر در و وقتی در زمان خاصی معامله را 

پیپ فوق العاده ١٠٠پیپ درامد بیشتر و  ٢٠کسب سود باالی  scalpingبه نظرمن در. ( معامالت بعدی میباشد
 (است

 ١/٢سبت پیپ سود این ن ۵سود نگاه می کنید متوجه میشود که در معامالت با /وقتی که به نسبت ریسک
یا اینکه ( پیپ می باشد  ۵اگر احساس می کنید که سودتان . البته که این مطلوب و جالب نیست. خواھد بود

اما آنچه که شما میبایست بخاطرش تالش کنید بدست . پس این مناسب خواھد بود) پیپی است ۵استاپتان نیز 
ه در برخی روزھا اوضاع از این ھم بھتر نیاز به گفتن نیست که ک. پیپ است ٢٠آوردن پیپ ھای بیشتر از 
  ( !و در بعضی روزھا ممکن است یک بازنده به تمام معنی باشید( ازروزھای دیگر خواھد بود 

  

  

Equity Management
 :مدیریت سرمایه

  

توضیح در اینجا من بر اھمیت اصول مدیریت سرمایه تاکید مجدد نخواھم کرد چون به قدر کافی در کتابھای دیگرم 
این مطالب را مطالعه . اما قویا شما را به دوباره خواندن این قسمتھا در کتابھای دیگرم تشویق می نمایم. داده ام

 .کنید و اطمینان داشته باشید که به تمام راھکارھای ارائه شده وفادار خواھید ماند

به ھنگام شروع به انجام آن و طی  اما. ریسک شرکت کنید% ٢بھتر است در معامالت با حداکثر  scalpingدر
پیروی میکنید  forex freedomاگر شما از تکنیکھای. آغاز کنید %١یادگیری فقط معامالت دارای حداکثر ریسک 

 .توضیح داده ام forex sailingدلیل آن نیز در کتاب دیگرم به نام. سطح خطرتان باالتر می رود
ھایی که معامله lotن مطلب چارتی ھست که نشان می دھد که مقداردر اینجا برای کمک به توضیح و تبین ای

شما میتوانید برا اساس سپرده اولیه خود و میزان ریسک . می کنید بستگی کامل به سپرده اولیه شما دارد
  .روی ھر پوزیشن مقدار الت سایز خود را از پیش تعیین کنید% ١حداکثر 

  

Kamikaze Scalpers  گذشته و انتحارياسکالپرهاي از جان  

البته من اینھا را تصدیق نمی . به نظرم جا دارد در اینجا از کسانی یاد ببریم که من به آنھا لقب انتحاری داده ام
, کنم و چیزی نیست که قصد توضیح آنر اداشته باشم ولی دیر یا زود وسوسه می شوید که درباره اش فکر کنید

 .آن مبادرت میکننددرست مانند افراد بسیاری که به انجام 
 lotھای متعددی با scalper (مدت زمان و دامنه (به دلیل اینکه عمل اسکالینگ بامعامالت کوچک انجام میشود 

شروع به معامله میکنند که سودھای قابل توجھی بدست آورند و من به این  (mini or regular)سایزھای بزرگ



 !معامله گران لقب انتحار طلب داده ام
Scalper ھای انتحاری(kamikaze)  ریسک در ھر معامله را می %2و یا %١معامله گرانی ھستند که بیشتر از

چون که احتمال درصد ریسک زیاد در . نمی کنم kamikaze scalpingولی من شما را بھیچوجه ترغیب به . پذیرند
تاثیر مخرب . حسابتان می گردد ھر معامله موجب باالرفتن درصد ورشکستگی جدی شما و تاثیر منفی در میزان

 .این موضوع بحدی جدی است که بعضا جبران حسابتان را غیرممکن میسازد

فردی که فقط و تنھا معامله را مد نظر خود قرار می دھد بدیھی است که در حرفه و کارش کامال دلگرم و مطمئن 
اما اگر تصمیم دارید برخالف توصیه . باشید kamikaze scalperدوباره توصیه می کنم که نبایستی یک. خواھد بود

 .محدود کنید% ۴ام عمل کنید میزان ریسک خود را حداکثر به 

بگویم اینست که آنھا بطور ذھنی با گفته ھایی ھمچون  kamikaze scalperموضوع دیگری که می خواھم درباره
. ن مطلقا این شیوه را توصیه نمی کنماما م. من مطمئن ھستم و یا حق با من است کارشان را شروع می کنند

من با چند تن از تریدرھایی که از چنین شیوه ای استفاده کرده اند گفتگویی داشته ام و آنھا را از وجود 
اما علیرغم رضایت آنھا از نتایج این روش من ھمچنان شما را از . موسساتی در آموزش این شیوه آگاه نمودم

 .انجام این روش برحذر می دارم

پیش می آید اینست که اکثر تصورات آنھا از اینکه بازار در چه مسیری  kamikazeبحثی که در پی شیوه دوم
قبل از اینکه بازار در جھت دلخواه آنھا ) حقیقتا چنین است)اما آنھا معتقدند که . سیر خواھد کرد صحیح است
 .متوقف میکنداستاپھای کوچک معامالت آنھا را , حرکت کند و به سود برسند 

اما . رخ دھد wiggle roomپیپ تنظیم میکنند تا ۵٠+شان را به stop lossآنچه که اغلب آنان انجام می دھند
و  ٣٠و  ٢٠افراد مدافع این روش ادعا می کند موفق به انجام  .پیپ نگه می دارند ۵معموال سودشان را درحدود 

خوب اشکال این کار چیست؟ . پیپ معامله می شوند١٠٠و حتی  ۵٠
. بدیھیست کسی که شکست می خورد امتیازات فراوانی را که به سختی کسب کرده بود از دست می دھد

رای انجام آن آموزش دیده اید تا زمانیکه این کسانی که از چنین شیوه ای برای معامله استفاده می کنید و ب
 .شیوه برایتان کار میکند آزادانه به کارتان ادامه بدھید اما بعد از خواندن بقیه کتاب دیگر آن را انجام ندھید

اگر شما بدون ریسک و خطر کار کنید تا مدت زمان زیادی در بازار . نباشید kamikaze scalperھرگز! دوستان
  .در غیر اینصورت به عنوان تاجر خود را ھالک خواھید کرد. ود خواھید کردمانده و س

  

Currency Pair Choice انتخاب جفت ارز مناسب  

این لیست بر اساس . در بخش قبل زوج ارز ھايي كه بايستي اسکالپ خود را محدود به آنھا کنید لیست کردم
 .دارد که بھتر است مورد توجه قرار بدھیمعوامل مھم ديگري نیز وجود . اسپرد این جفت ارزھا بود

مھم است كه با . در كتابھاي ديگرم مكررا به عامل ھویت كه ھر زوج ارز از خود نشان مي دھد اشاره كرده ام
و تنھا راه براي تقویت این مھارت و . ھويت زوج ارزھايي كه قصد معامله آنھا را داریم آشنایی کافی داشته باشیم

چارتھا را بدقت بررسی کنید تا ). حداقل يك ماه.(چارتھاي زوج ارز ھا بمدت كوتاھي مي باشدآشنایی مطالعه 
 .رفتار آنھا را دریباید

بیاد داشته باشید كه وقتي كه اين را مي خوانید شايد گستره بروكرھا تغییر ( به ھنگام نوشتن اين كتاب 
 .eur/gbpو eur/usd :پیپ است ٣دو زوج ارز وجود دارد كه اسپرد آن .)يابد

با . محسوب میشوند scalpingبدلیل اينكه این جفت ارزھا پايین ترين اسپرد را دارا ھستند گزينه ايده آلي براي
 .اين حال تفاوت عمده اي بین آنھا وجود دارد كه يكي از آنھا را مطلوبتر از ديگران میكند

این جفت ارز تغییرات نسبتا . یدار تغییرات آن خواھید شدببینید بزودي متوجه ویژگی پا eur/gbpاگر شما چارت
در اكثر اوقات بنظر میرسد كه دامنه تغییرش بسیار كم و اغلب در محدوده ). درمقايسه با ديگر زوجھا (کمی دارد 

 .پیپ مي باشد ۵
كه اين باعث مي  .كه اين به دلیل دامنه تغیییر ناچیز ش مي باشد. در نگاه اول چارت نامفھوم به نظر مي آيد

البته نمونه ھايی استثنا از بكارگیري آن در معامله اسکالپ نیز وجود  .دشوار تر باشد eur/gbpبا scalpشود كه
اما بعنوان قانون كلي بھتر است با ) مثال وقتي كه در مورد دالر يا يورو اخبار اقتصادی مھمی منتشر شود)دارد 

 .اين زوج اسكلپ نكنید



eur/usd پیپ اسپرد دارد اما در مقايسه با ٣زنیeur/gbp  ناپايداري كمتري دارد و در نتیجه روندھای بھتري در آن
بنابراین اكثر اسكالپھاي شما بايستي . شکل میگیرد که این جفت ارز را تبدیل به بھترین ارز قابل اسکالپ میکند

 .محدود به اين زوج ارز باشد

سعی کنید با ویژگیھای آن جفت ارزھا آشنا . ما با آنھا نیز مي توانید ترید كنیدزوج ارزھاي ديگر چطور؟ مسلما ش
اين کامال بستگی به . اما بزودی درخواھید یافت که بعضی برای اسکالپ بھترند. شوید و رفتارشان را بشناسید

, ر در آنھاشما دارد که بر اساس الگوھایی که جفت ارزھای مختلف میسازند و پیوستگی موقعیتھای سودآو
 .جفت ارز دلخواه خود را از بین آنھا انتخاب کنید

در . پیپ باشد ٣اما گزينه دومتان زوج ارزي با اسپرد . مي باشد eur/usdنتیجه اینکه الویت زوج ارز براي اسكلپ
روتین تان اما اين نبايستي زوج . پیپ دارند نیز میتوانید اسكلپ كنید ۵شرايط خاصي با زوج ارزھايي که اسپرد 

  .در تمام شرايط بايستي از زوج ارزھايي با اسپردھای باال بیشتر دوري كنید .باشد

  

The Techniques  

تکنیکھا 
برخي از آنھا مستقیما . در اين قسمت مھم كتاب تكنیكھاي مخصوص زيادي را توضیح خواھم داد

این تكنیكھا مفاھیم عمومی تری درحالیكه عده دیگری از : درارتباط با نحوه اسكلپ كردن مي باشند 
اين قسمت مجموعه اي از نکات کوچکی را ارائه مي كند كه درقسمتھاي بعدي كتاب . را دربرمیگیرد

  .گردآوري شده و در آنھا از تكنیكھايي كه در اينجا معرفی شده استفاده مي شود "فرصتھا"با نام 

  

Trading Mechanics فنون معامله  

او چگونگی ایجاد فرصتھا و تكنیكھاي معامالت اسكلپ را شروع کنیم در ابتدا الزمست در قبل از اينكه کند و ک
 .موردچگونگي اجراي فنون ورود و تغییر و خروج از معامله بحث كنیم

فعال شدن یک معامله زمانیکه قیمتھا به (توضیح داده ام  (Enrty Orders)درباره ثبت سفارش forex surfingدر
آنچه كه من توضیح خواھم داد در مورد چگونگي ثبت . لذا در اينمورد توضیح نخواھم داد) سیدندسطح معینی ر

 .تغییر استاپ و خروج دستی از یک پوزیشن در قیمت جاری بازار است, معامله بصورت دستي در قیمت جاری 

استفاده  (Entry Order)نخست اينكه مھم است كه توجه داشته باشید كه در اكثر موارد از ثبت سفارش 
چرا از ثبت  .(Market Order)نخواھید كرد و معامالت شما صرفا بصورت دستی در قیمتھای جاری خواھد بود

بدلیل اینکه در این نوع ورود به . نمي توانیم استفاده كنیم؟ جوابش بسیار ساده است (Enrty Orders)سفارش
اما بعنوان . قرار دھید current market priceپیپ و حتي بیشتر از  ۵معامله میبایست محل ورود خود را حداقل با 

چون فکر میکنید مناسبترین زمان معامله را یافته . اسكلپر مي خواھید كه با بھترين قیمت ممكن وارد بازار شويد
  .اید

برسي  stopدنتنھا چیزی که الزمست انجام دھید اينست كه میزان الت سایز خود و چك باكس را براي فعال كر
 .كنید

پیپ ھم وجود ندارد  ١٠ھر چند اگر میزان . پیپ بیشتر از نرخ جاری باشد١٠شما بايستي  (stop)نقطه توقف
زيرا شما فورا بعد از فعال شدن ) مگر اينكه عجله اي در باز کردن پوزیشن نداشته باشید . ( نباید نگران آن باشید

 .را بزنید okوقتي شما آماده ورود به معامله شديد فقط کافیست دگمه. معامله قادر به تصحیح آن خواھید بود

الت استاندارد  ۶مادامیکه موجودي كافي در حسابتان براي معامله : در اينجا بايد نكته مھمی را خاطر نشان کنم 
بكار بريد و به جاي حتما اصول مديريت سرمايه مناسب ) معامله نكنید 6lotو با كمتر از ( و یا بیشتر را ندارید 

regular account ازmini account در حال حاضر بطور متداول . استفاده كنیدfxcm (  که ديگر بروكر ھا نیز با آنھا



. نیز ارايه مي كنند regular accountارايه مي كند برای mini accountھمان اسپردی را كه براي ) در رقابتند
خیلي نزديك % ٢و بنابر اين به محدوده . یشتر مي توانید قابل انعطاف باشید ب mini accountگذشته از اين با

براي انجام آن كافیست مقدارالت دلخواه قرار . معامله كنید ۵٠minilotتا  mini accountشما با. مي شويد
 regularبادوو كه آن برابر است  ٢٣mini lotبرابر  ٢٣٠kو ١٠mini lotبرابر ١٠٠kو 1mini lotبرابر ١٠k.دھید

lotوسهmini lot. 

پنجره سفارش بازار با تمام جزئیات  (اما نه خیلي زود( اغلب وقتي كه انتظار ورود به یک معامله عنقريب را دارم 
( مي باشد و آماده انجام معامله در وقت مناسب مي شوم  okمعامله باز میکنم و در حالیكه ماوس روي دگمه

به ھنگام انجام اينكار قسمت نرخ بطور اتوماتیك براي بازتابش قیمت رايج بازار ). میکنم  در حالیکه به چارت نگاه
درست نبود بعد از فعال شدن معامله حتما  stopاگر قیمت .تغییر نخواھد يافت stopاما قیمت. تغییر مییابد

 .اصالح مي كنم

مگر اينكه طور . (كنید resetپیپ ١٠ود را به خ (stop)بعد از اينكه وارد معامله زنده شديد به سرعت استاپ
راست كلیك كنید و  stopپنجره ماوس خود را بر (open positions)در پنجره معامالت جاری). ديگري بخواھید

را انتخاب كنید  stop/limitموقعیت
آن قیمت وارد شده  پیپ دورتر از محلی که در ١٠استاپ خود را به  Stop Orderبعدا شما میتوانید از طریق بخش

 .پیپ خود را تنظیم کنید ١٠فقط کافیست . نگران تغییر اسپرد توسط بروکر نباشید. اید تغییر دھید
مثال برای زمانیکه : تکرار کنید, عین ھمین مراحل را میتوانید برای زمانیکه قصد دارید از سود خود محافظت کنید

). زمانیکه قیمتھای به حد کافی از محل ورود دور شده اند( بدھید تغییر  breakevenخود را به نقطه  stopمایلید
.دارید Free Tradeقصد دنبال کردن یک روند و ایجاد کردن  Trailing Stopو يا زمانیکه با

:منبع
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با تشکر از دوستی که این مطالب را گرد اوری کرده
خواھم گذاشت در صورت ادامه مطالب انھا را در اینجا برای دوستان

در اخر اینکه من خودم روش اسکالپ را توصیه نمیکنم اما به دلیل اینکه بعضی از دوستان در مورد این تکنیک 
  سواالتی داشتند سعی کردم با پیدا کردن مطلب مفید تا حد امکان پاسخی برای سواالت دوستان خوبم باشد


