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105   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال پیوت پوینت بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس
حرفه ای

 بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس حرفه ای میسیگنال پیوت پوینت در این جلسه به معرفی
در این جلسه ( سیگنال پیوت پوینت بخش آپشن در اپلیکیشن فارکس پردازیم.

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

سیگنال پیوت پوینت در بخش آپشن در نظر گرفته شده چیست؟
نمونه های سیگنال پیوت پوینت در بخش آپشن

سیگنال پیوت پوینت در بخش آپشن در نظر گرفته شده چیست؟

 پیوت پوینت Point Pivot در معامالت در طول روز Trading Day مورد استفاده قرار می
داده شد، پیشنهاد میآموزش کاملی را در مورد آن در آموزشهای سیگنالهای معامالتیگیرد و

PDF شود که با مراجعه به قسمت مربوطه آموزش مربوط به پیوت را به صورت فایل 

1 / 4

https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/سیگنال-پیوت-پوینت-در-اپلیکیشن
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/سیگنال-پیوت-پوینت-در-اپلیکیشن


PForex Department of Education
Financial Education

دریافت کنید و یا فیلم آموزشی آن را مشاهده کنید. خطوط مقاومتی و حمایتی در سر راه
قیمت که با ترکیب و تاییدات مختلف می توانند سیگنالهای خوبی را در باینری آپشن ارائه

کند. سیگنال ارائه شده در این بخش شامل :

BO Pivot پیوت پوینت آپشن
برای شناسایی کندل مورد نظر یکی یا ترکیب موارد زیر استفاده می شود:

کندل استیک معتبر
RSI اسیالتور

Stochastic اسیالتور

نمونه های سیگنال پیوت پوینت در بخش آپشن

BO Pivot پیوت پوینت آپشن

 تشکیل واگرای و همگراییدر این سیگنال که بر اساس لولهای حمایتی و مقاومتی پیوت و
 به عنوان استیک و اسیالتورهای RSI و Stochastic به عنوان شروط اصلی و تایید کندل

 شروط ثانویه می باشد. شرایط خرید : تشکیل روند نزولی و عبور کردن قیمت از لول های
دوم و سوم و تشکیل همگرایی در منطقه مورد نظر و سپس تایید کندل استیک صعودی

معتبر و یا تایید اسیالتورهای RSI و Stochastic شرایط فروش : تشکیل روند صعودی و
عبور کردن قیمت از لول های دوم و سوم و تشکیل واگرایی در منطقه مورد نظر و سپس
تایید کندل استیک نزولی معتبر و یا تایید اسیالتورهای RSI و Stochastic   سیگنال خرید :

ChinaA50 مشاهده می شود، قیمت با عبور از در روند نزولی قیمت شاخص سهام چین
لول دوم و رسیدن به لول 3 و تشکیل همگرایی که بین دو دره قیمتی به همراه تایید کندل

 را نظر مورد سیگنال RSI اسیالتور تایید و Bullish Engulfing استیک پوششی صعودی 
تکمیل کرده انتظار داریم تا با رسیدن به قیمت خرید یا Call به سمت باال حرکت کند.
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 سیگنال فروش : در روند صعودی قیمت در سهام Groupon شاهد یک حرکت انفجاری
به سمت باال بودیم که از لول سوم هم خارج شده، در همین زمان واگرایی بین قله ها

تشکیل شده و کندل استیک معتبر ابر سیاه Cloud Dark به همراه تایید اسیالتور RSI می
 داده. انتظار داریم تا با افت گوه ریزشی Wedge Fallingباشد و همچنین تشکیل الگوی

 قیمت و رسیدن به نقطه ورود نزول خوبی آغاز شود.

3 / 4

https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/الگوی-گوه-صعودی


PForex Department of Education
Financial Education

 سیگنالهای پیوت پوینت طرفداران زیادی دارد و در خیلی از معامالت از آن استفاده می
شود. سیگنال باینری آپشن ارائه شده با تاییدات مختلف می تواند نقاطی با پتانسیل

قابلیت اپلیکیشن فارکس حرفه ایحرکتی قوی را به ما ارائه کند. سیگنالهای مورد نظر در
 مشاهده و بررسی بیشتر را دارد.
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