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104   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال مکدی بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس حرفه ای
 می اپلیکیشن فارکس حرفه ای در این جلسه به معرفی سیگنال مکدی بخش آپشن در

در این جلسه ( سیگنال مکدی بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس  پردازیم.
حرفه ای ) قصد داریم تا به 2 مورد را بررسی کنیم:

MACD در بخش آپشن در نظر گرفته شده چیست؟ سیگنال مکدی
MACD در بخش آپشن  نمونه های سیگنال مکدی

سیگنال مکدی MACD در بخش آپشن در نظر گرفته شده چیست؟

اسیالتور مکدی در این سیگنال به دنبال نقاط بازگستی می گردد و شرط اولیه آنها با
MACD  شناسایی می شود. در قسمت آموزش بازارهای مالی در مورد اسیالتور مکدی و 

سیگنالهای مختلف ان صحبت کردیم و در بخش سیگنالهای معامالتی نیز به ارائه سیگنال
ویدوهایبر اساس اسیالتور مکدی پرداختیم. برای استفاده بهتر و کاربردی تر می توانید
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و یا با دریافت فایل آموزشی PDF به یادگیری و درک بهتر آن آموزشی آن را مشاهده کنید
 بپردازید. سیگنال ارائه شده در این بخش شامل :

BO MACD مکدی آپشن
برای شناسایی کندل مورد نظر یکی یا ترکیب موارد زیر استفاده می شود:

کندل استیک معتبر
RSI اسیالتور

Stochastic اسیالتور

نمونه های سیگنال مکدی MACD در بخش آپشن

BO MACD مکدی آپشن

 در این سیگنال به دنبال نقاط بازگشتی هستیم که در آن میله ها در اسیالتور MACD از خط
سیگنال آن کوتاه تر می شود و با تایید کندل استیک معتبر و یا تایید اسیالتورهای RSI و

Stochastic میله نزولی مسیر یک در : خرید شرایط .شود می تایید آپشن باینری سیگنال
ها در قسمت زیر 0 در اسیالتور مکدی MACD از خط سیگنال کوتاه تر شده و با تایید کندل

استیک معتبر و یا اسیالتورهای RSI و Stochastic سیگنال باینری آپشن صادر می شود.
شرایط فروش : در یک مسیر صعودی، میله ها در قسمت مثبت یا باالی 0 در اسیالتور

مکدی MACD از خط سیگنال کوتاه تر شده و با تایید کندل ژاپنی معتبر و یا تاییذ
اسیالتورهای RSI یا استوکستیک سیگنال مورد نظر تشکیل می شود. سیگنال خرید : در

جفت ارز پوند فرانک سوئیس GBPCHF یک روند رنج در گذشته قیمت بوده و در آخر بازار
به سرعت قیمت ریزش می کند و در منطقه اشباع از فروش قرار می گیرد و میله های
اسیالتور MACD کوتاه تر از خط سیگنال می شوند و در این زمان با تایید کندل استیک

معتبر پوششی صعودی Engulfing Bullish و تاییر اسیالتور RSI سیگنال صادر می شود و
انتظار داریم تا با باال آمدن قیمت و رسیدن به نقطه ورود، روند صعودی آغاز شود و قیمت

در نقطه ای باالتر از نقطه ورود بسته شود.
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 سیگنال فروش : در روند صعودی قیمت در جفت ارز یورو دالر استرالیا EURAUD شاهد
تشکیل قله قیمتی هستیم که در این زمان میله های در اسیالتور مکدی MACD از خط

 و تایید الگوی انبرک نزولی Top Tweezerسیگنال کوتاه تر شده و هم زمان شاهد تشکیل
 اسیالتورهای RSI و استوکستیک هستیم. با نزول قیمت و رسیدن قیمت به نقطه ورود،

انتظار ریزش خوبی را داریم.
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 برای یادگیری استراتژیهای معامالتی و سیگنالهای باینری آپشن می توانید در اپلیکیشن و
 مراجعه کرده تا با تک تک آنها آشنا شوید. سایت به قسمت آموزش یا مدرسه فارکسیا در

 با بررسی سیگنال های بیشتر به مهارت در اینکه کدام سیگنالها و با کدام تاییدات به
سودهی می رسد آشنا تر شده و به مرور زمان از سیگنالهای بهتری را استفاده می کنید.

بخشهای مختلف سیگنالهای معامالتی و سیگنالهای باینری آپشن و فیلم های آموزشی
موجود است. با نصب آن می توانید از اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ایاستراتژیها در

 سیگنالهای موجود استفاده کنید.
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