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101   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال های استراتژی آر بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس
حرفه ای

 بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس حرفه ای می استراتژی آر در این جلسه به سیگنال های
اپلیکیشندر این جلسه ( سیگنال های استراتژی آر بخش آپشن در پردازیم.

) قصد داریم تا به 2 مورد را بررسی کنیم:  فارکس حرفه ای

سیگنال های استراتژی R در بخش آپشن در نظر گرفته شده چیست؟
نمونه های سیگنال های استراتژی آر در بخش آپشن

در بخش آپشن در نظر گرفته شده  Rسیگنال های استراتژی 
چیست؟

 موجود است. شما به راحتی می آموزش استراتژی R در بخش آموزش و مدرسه فارکس

1 / 7

https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/استراتژی-r
https://fa.pforex.com/pforex-assist-application-signal-services
https://fa.pforex.com/pforex-assist-application-signal-services
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/استراتژی-r


PForex Department of Education
Financial Education

 توانید فیلم آموزشی آن را مشاهده کنید و یا با دانلود فایل PDF ان، به بررسی آن
 بخش سیگنالهای معامالتی از دور جدید فیلمهای آموزشیبپردازید. شایان ذکر است که در

 به آموزش استراتژی R و نمونه های از آن پرداختیم. در این بخش به بکار گیری سیگنالهای
باینری آپشن مورد نظر در اپلیکیشن فارکس حرفه ای می پردازیم. توصیه می شود تا فیلم

دیده شود و استراتژی R در بخش سیگنالهای معامالتی آموزش جلسه 97 که مربوط به
سپس از مطالب این جلسه استفاده کنید. سیگنالهای ارائه شده در این بخش شامل :

RO1 سیگنال آپشن آر یک
RO2 سیگنال آپشن آر دو

RO3 سیگنال آپشن آر سه

برای شناسایی کندل مورد نظر یکی یا ترکیب موارد زیر استفاده می شود:

کندل استیک معتبر
RSI اسیالتور

Stochastic اسیالتور

نمونه های سیگنال های استراتژی آر در بخش آپشن

RO1 سیگنال آپشن آر یک

سیگنال اول از سری سیگنالهای استراتژی R اختصاص دارد به تشکیل کندل استیک معتبر و
یا کندل سیگنال بر اساس اسیالتورهای RSI و Stochastic شرایط خرید : در یک روند

نزولی قیمت تشکیل خط مقاومت Line Resistance می دهد که قیمت بارها نسبت به آن
واکنش نشان داده و این خط مقاومت بسیار معتبر و قوی می باشد. بازار به حدود خط

مقاومت رسیده و کندل استیک معتبر بازگشتی صعودی و یا سیگنال بر اساس اسیالتورهای
RSI و Stochastic خط تشکیل قیمت صعودی روند یک در : فروش شرایط .شود می صادر

مقاومت Line Resistance می دهد که قیمت بارها نسبت به آن واکنش نشان داده و این
خط مقاومت بسیار معتبر و قوی می باشد. بازار به حدود خط مقاومت رسیده و کندل

استیک معتبر بازگشتی نزولی و یا سیگنال بر اساس اسیالتورهای RSI و Stochastic صادر
می شود.   سیگنال خرید : دز یک مسیر نزولی در جفت ارز دالر نیوزلند دالر آمریکا قیمت

تشکیل یک خط مقاوتی نزولی داده که حدود 3 بار قیمت در گذشته نسبت به آن واکنش
نشان داده و در حدود خط مقاومتی مورد نظر شاهد تشکیل الگویی پوششی صعودی

هستیم. انتظار داریم تا قیمت بعد رسیدن به نقطه مورد نظر به سرعت در جهت صعودی
حرکت کند. سیگنال فروش : در یک مسیر صعودی جفت ارز دالر استرالیا فرانک
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سوئیس AUDCHF تشکیل خط مقاومتی صعودی داده، و سپس با افزایش شدید قیمت
تا منطقه مورد نظر و تشکیل کندل استیک معتبر ستاره دنباله دار Star Shooting سیگنال

مورد نظر صادر شده و انتظار نزول قیمت بعد از رسیدن به نقطه ورود را داریم.

RO2 سیگنال آپشن آر دو
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 که بر اساس تشکیل خط مقاومتی و حرکت قیمت به بعد آن وسیگنال اصلی استراتژی آر 
بازگشت از منطقه مورد نظر است. شرایط خرید : در یک روند نزولی خط مقاومتی که

بازار بارهای به آن واکنش نشان داده رسم می شود و با نزول قیمت و عبور از خط
مقاومت یريال قیمت در زیر آن بسته می شود و با یک حرکت بازگشتی قیمت در باالی خط

مقاومتی بسته می شود شرایط فروش : در یک روند صعودی خط مقاومتی تشکیل شده
که قیمت در گذشته به آن واکنش نشان داده و بسیار معتبر است. با عبور قیمت از آن به

سمت باال و بسته شده قیمت در باالی آن و سپس با کاهش قیمت و بسته شدن زیر ان
صادر می شود.   سیگنال خرید : در یک مسیر نزولی یک خط مقاومت نزولی رسم شده.

این خط مقاومت بر قیمت 4 بار تاثیر داشته و قیمت را در جفت ارز دالر کانادا ین ژاپن
CADJPY نزولی حرکت یک به بازار آخر در قیمت نهایت در تا کرده هدایت باال سمت به

توانسته از خط عبور کند و در پایین آن بسته شود و سپس قیمت به باالی آن با یک کندل
صعودی حرکت کرده و بسته می شود. انتظار داریم تا با افزایش قیمت و رسیدن به نقطه

ورود بازار حرکت خوب صعودی را شروع کند.

 سیگنال فروش : در جفت ارز پوند دالر اسرالیا GBPAUD شاهد روند صعودی و تشکیل
خط مقاومتی که بازار به آن بیش از 5 بار واکنش نشان داده هستیم تا در نهایت در آخر
بازار به یگ کندل صعودی در باالی ان بسته می شود و سپس با کندل نزولی به زیر آن

آمده و بسته می شود. انتظار داریم تا با رسیدن قیمت به نقطه ورود، ریزش خوبی آغاز
گردد.
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RO3 سیگنال آپشن آر سه

 اختصاص دارد به کندل استیک معتبر و یا سیگنال اسیالتورهایاستراتژی R سیگنال سوم از
 RSI و Stochastic را مقاومتی خط قیمت وقتی اینکه به توجه با .مقامتی خط از بعد در
رد می کند و در منطقه اشباع است، انتظار حرکت بازگشتی سریع داریم. شرایط خرید :
تشکیل خط مقاومتی نزولی و عبور از آن و تشکیل سیگنال با تایید کندل بازگشتی معتبر

صعودی و یا سیگنال اسیالتورهای RSI و Stochastic شرایط فروش : تشکیل خط
مقاومتی صعودی و عبور از آن و تششکیل سیگنال با تایید کندل استیک کعتبر نزولی و یا

سیگنال اسیالتورهای RSI و Stochastic   سیگنال خرید : در یک روند نزولی در جفت ارز
یورو پوند EURGBP شاهد تشکیل یک روند نزولی هستیم و یک خط مقاومت که بازار

نسبت به آن 3 بار واکنش نشان داده و در نهایت توانسته به زیر ان نفوذ کند. با تشکیل
کندل بازگشتی چکش صعودی ، سیگنال خرید صادر شده. انتظار داریم تا با رسیدن قیمت

به باالی کندل مورد نظر حرکت صعودی سیرع آغاز شود.
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 سیگنال فروش : در یک روند صعودی در دالر استرالیا فرانک سوئیس AUDCHF خط
مقامتی تشکیل شده که قیمت بیش از 4 بار به آن واکنش نشان داده. و در نهایت با یک

حرکت سریع توانسته در باالی آن بسته شود و بعد از ان با یک کندل استیک بازگشتی ستاره
دنباله دار Star Shooting تاییدی برای نزول پیدل کرده. انتظار داریم تا با رسیدن به نقطه

ورود، ریزش سریعی انجام شود.
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 سیگنالهای استراتژی R یکی از موفق ترین سیگنالها می باشند که در بخش سیگنالهای
معامالتی و سیگنالهای باینری آپشن ارائه می شوند. با دیدن مثال های گوناگون از آن می

توانید به سودآوری در معامالت فارکس و بورس بین الملل برسید. با دانلود و
بر روی دستگاه خود می توانید به همگی سیگنالها اپلیکیشن فارکس حرفه اینصب

 دسترسی پیدا کنید.
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