
 به نام خدا

در ادامه مباحث مربوط به بازارمالی قصدداریم تا ترید و انواع ترید را با یکدیگربررسی کنیم ، تریددارای انواع مختلفی میباشد 
 که در این جلسه ما به چند مورد اشاره خواهیم کرد

 تریدرArbitrage-تریدرپوزیشن-تریدرRange-تریدرSWING-ترندتریدر-اسکالپرتریدر-تریدرلفاندامنتا-تریدرتکنیکال

 
ایی ها بااستفاده از همگرایی و یا واگر پردازد و به طورمثالها میتکنیکال تریدر:به تریدری که به تحلیل چارت یا نمودار شاخص-1

 میگرددتاپوزیشن مد نظرخودرا باز کند گفته میشودورودمناسبنقطهصبرمیکندوبه دنبال

اتقویمکردنرویدادهابررسیکردنافرادبابررسیتریدرهامیباشنداینتکنیکالبرعکستریدرهافاندامنتالگفتتریدر:میتوانفاندامنتال2
باشد را بررسی میکنند و مربوط نمییاچارتنموداربهکهمواردیطورکلرمالی بهاخبارومواردتاثیرگزاردربازاکردن،بررسیقتصادی

 گزاری و یا بازکردن پوزیشن میکنندسرمایهبهاقدام

 
 و...دقیقه10دقیقه،5دقیقه،1مانندکوتاههایفریمدرتایمهستندکهاسکالپرتریدرها:میتوان گفت این افراد کسانی-3

با استفاده از سودهای کم ولی تعدادمعامالت باال اقدام به کسب سود میکنند این میکننداینپوزیشن اقدام به بازکردن یا بستن 
 افراد معموالدرانتهای روز معامالت خودرا میبندند

4-swingیک هفته باز میکنند این افراد کسانی  تریدرها:این نوع ازتریدرها پوزیشن های خودرابرای تایم فریم های یک روز تا
 هستند که اقدام به نوسان گیری قیمت میکنند و با این نوسانت اقدام به خرید و یا فروش میکنند
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کنند این افراد با مشاهده ی ترندتریدرها یا تریدرروندی : این نوع از تریدرها با بررسی روند بازار اقدام به خرید یا فروش می -5
 روند صعودی اقدام به خرید و با مشاهده ی روند نزولی اقدام به فروش میکنند 

6-Range تریدرها:رنج تریدرها با ترندتریدرها تفاوت زیادی ندارند و این افرادهم مانند ترند تریدها به دنبال روند هستند و با
 مقاومت اقدام به خرید و فروش میکنند مشاهده ی روند بازار در بین سطوح حمایت و

 
پوزیشن تریدرها یا کسانی که به معامالت بلند مدت عالقه دارند معموال این افراد معامالت خودرا برای بین یک هفته تا یک -7

 سال نگه میدارند

رزی و فارکس فعالیت دارند این افراد از تفاوت قیمت در بازارهای مختلف آربیتراج تریدرها : این افراد معموال در بازارهای ا-8
 کسب سود میکنند 

 
 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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