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103   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال رفتار قیمت بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس
حرفه ای

 (اپلیکیشن فارکس حرفه ای در این جلسه ( سیگنال رفتار قیمت بخش آپشن در
 قصد داریم تا به 2 مورد را بررسی کنیم:

سیگنال رفتار قیمت در بخش آپشن در نظر گرفته شده چیست؟
نمونه های سیگنال رفتار قیمت در بخش آپشن

سیگنال رفتار قیمت در بخش آپشن در نظر گرفته شده چیست؟

 پرداختیم و به این الگوی رفتار قیمت Action Price در جلسات آموزشی به معرفی
 موضوع اشاره داشتیم که به دنبال مناطقی هستیم که رابطه عرضه و تقاضا تغییر می کند

و نقاطی فوق العاده برای بازگشت می باشد. برای درک بهتر از سیگنال این قسمت نیاز
در مدرسه فارکس مشاهده شود و یا با فیلم آموزشی الگوی رفتار قیمتاست تا در ابتدا
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 دانلود فایل آموزشی PDF ان، به یادگیری آن بپردازیم. در بخش سیگنالهای معامالتی نیز
به معرفی بیشتر و ارائه سیگنال بر اساس این روش پرداختیم. توضیحات و نمونه سیگنالها

در بخش سیگنالهای معامالتی نیز بسیار مرتبط بوده و دیدن فیلم آموزشی مورد نظر نیز
توصیه می شود. سیگنال ارائه شده در این بخش شامل :

Action Price رفتار قیمت
برای شناسایی کندل مورد نظر یکی یا ترکیب موارد زیر استفاده می شود:

کندل استیک معتبر
RSI اسیالتور

Stochastic اسیالتور

نمونه های سیگنال رفتار قیمت در بخش آپشن

Action Price رفتار قیمت

الگوی در سیگنال رفتار قیمت که یک سیگنال بازگشتی می باشد، منتظر می شویم تا یک
 تشکیل شود و به حدود سود برسد و چنانچه در منطقه مورد نظر کندل استیک و کالسیک

 یا تایید با اسیالتورهای RSI و Stochastic داشت اقدام به گرفتن پوزیشن می کنیم.
شرایط خرید : یک الگوی کالسیک شناسایی شده و بازار بعد از رسیدن به نقطه ورود الگوی

کالسیک به سمت حدود سود پیش می شود. در حدود سود مورد نظر هرگاه کندل استیک
صعودی معتبر ویا سیگنال دهی بر اساس اسیالتورهای RSI و استوکستیک داشتیم، وارد

پوزیشن خرید می شویم شرایط فروش : یک پترن کالسیک شناسایی شده و بازار بعد از
رسیدن به نقطه ورود الگوی کالسیک به سمت حدود سود پیش می شود. در حدود سود

مورد نظر هرگاه کندل ژاپنی نزولی معتبر ویا سیگنال دهی بر اساس اسیالتورهای RSI و
استوکستیک داشتیم، وارد پوزیشن فروش می شویم
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 سیگنال خرید : در نمودار یورو ین ژاپن EURJPY شاهد تشکیل الگوی کالسیک مثلث
نزولی بویم که در قیمت 129.11 به حد سود اول که نصف ارتفاع الگوی مثلث است
رسیده و در همین منطقه شاهد شناسایی واگرایی مخفی هستیم که خود تاییدی برای

افزایش قیمت می باشد.

 سیگنال خرید با تواجه به قرار گرفتن در منطقه اشباع از فروش می باشد، و با قطع کردن
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خط سیگنال 30 به باال سیگنال صادر شده. انتظار داریم تا با رسیدن به قیمت مورد نظر
بازار به سمت باال حرکت کند و باالتر از نقطه مورد نظر بسته شود. سیگنال فروش : در
جفت ارز یورو دالر کانادا ERUCAD قیمت بعد از یک مسیر نزولی تشکیل الگوی دو دره

داده و با حرکت قیمت و رسیدن به حد سود اول، با تایید اسیالتورهای RSI و
Stochastic سیگنال فروش صادر شده. انتظار داریم تا با رسیدن قیمت به پایین آن ادامه

 در تمامی نمادهای الگوی رفتار قیمت Action Price سیگنال   روند نزولی شکل گیرد.
 معامالتی و تمامی تایم فریمها قابلیت معامالت را دارند و سیگنال های مناسبی برای

معامالت باینری آپشن و معامالت دیگر می باسند. برای باال رفتن موفقیت آنها به راحتی می
توان از طریق افزایش کیفیت در بخش تنظیمات سیگنالهای بهینه تری را دریافت کرد. با

، می توانید مهارت خود را اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ایبررسی سیگنالهای بیشتر در
در الگوی رفتار قیمت باال برده و سیگنالهای بهتینه را شناسایی کنید.
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