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102   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال واگرایی مخفی و واگرایی بخش آپشن در اپلیکیشن
فارکس حرفه ای

 در این جلسه به سیگنال واگرایی مخفی و واگرایی بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس
 در این جلسه ( سیگنال واگرایی مخفی و واگرایی بخش حرفه ای می پردازیم.

) قصد داریم تا به 2 مورد را بررسی کنیم: اپلیکیشن فارکس حرفه ایآپشن در

در بخش آپشن در نظر گرفته شده چیست؟ سیگنال واگرایی مخفی واگرایی
نمونه های سیگنال های استراتژی واگرایی مخفی در بخش آپشن

سیگنال واگرایی مخفی واگرایی در بخش آپشن در نظر گرفته شده
چیست؟

 در این بخش به سیگنالهای واگرایی مخفی و واگرایی و همگرایی می پردازیم. برای
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مراجعه کرده وو فایل واگرایی و همگرایی به بخش آموزشی، واگرایی مخفیآشنایی با
 آموزشی PDF ان را دنلود و استفاده کنید و همچنین با مراجعه به بخش مدرسه فارکس

فیلم آموزشی آن را مطالعه کنید. سییگنال های مختلفی در بخش سیگنالهای معامالتی
تهیه و تقدیم حضور شد، برای درک بهتر این بخش می توانید فیلمهای استراتژی های

واگرایی مخفی و واگرایی همگرایی را مشاهده کنید. شایان ذکر است که می توان از
استراتژی و سیگنالهای بخش سیگنالهای معامالتی نیز در بخش باینری آپشن استفاده کرد.

سیگنالهای ارائه شده در این بخش شامل:

DivCon HD واگرایی مخفی واگرایی

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

کندل استیک معتبر
RSI اسیالتور

Stochastic اسیالتور

سیگنال واگرایی مخفی واگرایی در بخش آپشن در نظر گرفته شده
چیست؟

DivCon HD واگرایی مخفی واگرایی

 در این سیگنال بازار در یک مسیر حرکت کرده و سپس در مسیر مخالف بازگشت می
کند، واگرایی مخفی از طریق اسیالتور Oscillator Awesome شناسایی می شود، در

همین منطقه منتظر تشکیل یک یا دو واگرایی هستیم و تایید کندل استیک یا تایید
اسیالتورهای RSI و Stochastic سیگنال را صادر کرده. شرایط خرید : در یک روند صعودی

قیمت صعود کرده و بعد از تشکیل یک قله و سپس بازگشت قیمت به سمت پایین و قرار
گرفتن در منطقه واگرایی مخفی قرار گیرد و یک یا دو واگرایی تشکیل شود و در دره آخر
با تایید کندل استیک یا تایید اسیالتورهای RSI و استوکاستیک سیگنال صعودی صادر شود.

شرایط فروش : در یک روند نزولی قیمت نزول کرده و بعد از تشکیل یک دره و سپس
بازگشت قیمت به سمت باال و قرار گرفتن در منطقه واگرایی مخفی قرار گیرد و یک یا دو

همگرایی تشکیل شود و در قله آخر با تایید کندل استیک یا تایید اسیالتورهای RSI و
استوکاستیک سیگنال نزولی صادر شود. سیگنال خرید : در نمودار قیمت دالر آمریکا دالر
کانادا USDCAD ، قیمت در یک کسیر نزولی قرار گرفته و به سمت پایین حرکت کرده و

در منطقه واگرایی مخفی قرار گرفته و بعد از تشکیل دو همگرایی پشت سر هم که توسط
Bearish شناسایی شده و در آخر مسیر با تشکیل کند استیک چکش نزولی RSI اسیالتور

Hammer دازیم را باال سمت به قیمت بازگشت انتظار.
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 سیگنال فروش : درچارت طال در یک روند صعودی قیمت بعد از یک صعود سریع، بازار به
منطقه واگرایی مخفی رسیده و با حرکت زیگزاگی به سمت باال تشکیل سه قله داده که از

وصل آنها به هم شاهد 2 واگرایی می باشیم که واگرایی مورد نظر توسط مقایسه قیمت
RSI تشخیص داده شده. سیگنال مورد نظر در آخر بازار با تایید اسیالتور با اسیالتور RSI 

صادر شده و همان طور که در شکل مشخص است در همین منطقه پترن گوه نزولی
Bearish Wedge باشد می بازگشت برای تاییدی که شده تشکیل نیز.
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 ایجاد می شود، پتانسیل بازار برای بازگشتواگرایی مخغی با توجه به اینک در مناطقی که
 و کندل واگرایی همگرایی و حرکت در روند زیاد است، ترکیب آن با موارد دیگر مانند

اپلیکیشن دستیار فارکس استیک بسیار سودده و سیگنالهای جذابی را تولید می کند. با نصب
می توانید به سیگنالهای مبتنی بر واگرایی مخفی یا واگرایی و همگرایی دسترسی حرفه ای

 داشته باشیم و از سیگنالهای به وجود آمده استفاده کنیم.

PFOREX DEPARTMENT OF EDUCATION
 Skype PFOREXCOM
 Email info@pforex.com

 Phone Number +442081447800
 WebSitefa.pforex.com

  instagram  facebook

 
twitter

  pinterest

  YouTube  Linkedin

  Google+

See Original Lesson

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4 / 4

https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/واگرایی-مخفی-مثبت-منفی
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/واگرایی-همگرایی
https://fa.pforex.com/pforex-assist-application-signal-services
https://fa.pforex.com/pforex-assist-application-signal-services
https://fa.pforex.com
https://www.instagram.com/pforexarabic/
https://www.facebook.com/PFOREXFA/
https://twitter.com/pforexcom
https://www.pinterest.com/pforexcom/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5z2C3ZCJKkqHvOxGQWBOqxCWLwaE5Lnv
https://www.linkedin.com/in/pforex
https://plus.google.com/116987915930204586372
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d9%88-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a2%d9%be%d8%b4%d9%86
http://www.tcpdf.org

