
 

 می دونی بهترین ساعت برای ترید زدن کی هستش ؟ 

 ساعت شروع شدن بازار های مهم دنیا مثل نیویورک ، لندن به وقت تهران رو میدونی ؟  

 شروع بازار های مهم دنیا مثل آمریکا به وقت ایران مواجه شدیم   ما با حجم عظیمی از سواالتتون در رابطه با بهترین ساعت برای معامله کردن و ساعت 

 خب چند وقت پیش یک سایت برای بررسی ساعت بازار ها رو معرفی کردیم که در اینجا میخوایم آموزشش بدیمو 

 هستشیکی از معروف ترین ها و پر استفاده ترین سایت ها برای معامله گران  market24hclock.comاین سایت یعنی 

 نه تنها تربدر ها فعال در فارکس بلکه بدرد کسایی هم که توی کریپتو فعالیت دارند میخوره 

 ساعته به شما نمایش میده 24خب حاال کارش چیه میاد شروع و پایان بزرگترین بازار های مالی رو بر روی یک ساعت 

 این اصال به چه درد ما می خوره ؟ جوابش توی دل سوال مقابل هستش 

ما حجم معامالت و تصمیمات اصلی بازار که بر  روی روند های بازار های مالی خیلی تاثیر گذارند از بازار های بزرگ سرچشمه میگیرند خب پس  

 باید ببینیم کی این بازارا شروع میشن 

 شه ما نه قرار هستش که ساعتی حفظ کنیم نه عددی رو به خاطر بسپاریم که ببینیم به زمان ایران کی می

 فقط چنتا چیز رو باید یاد داشت کنید 

 اولین مورد اسم خود سایت هستش 

 مورد دوم هم برای تنظیم کردن ساعت هستش   

 هستش  4:30شما + utcماه اول سال هستید 6اگر 

 می باشد  3:30شما + utcماه دوم سال هستید  6اگر 

 خب بعد از انجام دادن تنظیمات الزمه میرسیم به خود ساعت 

 ببینیم این اعداد و نوشته های روش دقیقا نشون دهنده چه چیزی هستند 

رو نمایش میده یک روز کامل رو و این نوشته  24ساعت نیستو  12اولین چیزی که توجه رو جلب میکنه این ساعت مثل ساعت های معمولی دارای 

 هایی که روش قرار دارند هم نمایش دهنده بازار ها هستند 

 بازه های زمانی یکی از بازار های بزرگ دنیارو نشون میده  هر یک از این

 مثل نیویورک و نزدک آمریکا ، لندن ، توکیو و استرالیا
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 اونایی که خاکستری هستن بازارشون توی اون تایم تعطیله 

 اونایی هم که نارنجی هستن بازارشون قعال هستن

  به این قسمت که ببینیم کدوم بازار ها تاثیر گذار ترند خب میرسیم حاال

 آمریکا لندن توکیو و وسترالیا 

 از بازار های مهم هستند بقیه مثل فرانکفورت شانگهای و دیگر موارد توی همین بازه ی زمانی قرار دارند 

 ولی به طور کلی بیشترین حجم معامالت در قسمت تداخل لندن و آمریکا قرار داره 

 و بازار آمریکا هستش که جهت ده بازار های دنیا 

 به وقت ایران  20تا ساعت 18که این تداخل شروعش میشه از از ساعت 

 عددی رو نمیخواد حفظ کنید میبینید که بر روی خود ساعت نمایش داده شده زمانی که توی این تداخل باشیم جفتشون نارنجی هستن 

حتما باید همه معامله های خودتون رو بزارید توی این بازه زمانی و بقیه فرضتارو از دست بدید در دیگر تایم ها هم  ولی این به این معنی نیستش که شما

 شما میتونید ترید کنید

م میی گیره افقط منظورم این هستش که در تحلیل های خودتون این موارد رو هم دخیل کنید و توجه بیشتری به روند هایی که توی این بازه های زمانی انج

 داشته باشید  

به بعد کمتر نوسان داریمو بازار توی یه قیمت خطی رنج میزنه میبینید که فقط و فقط یک بازار باز  24حتی یک دلیل که اکثرا به وقت ایران از ساعت 

 هستش اون هم نیوزلند .

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

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