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86   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

شناسایی سیگنالهای چنگال اندرو در اپلیکیشن دستیار
فارکس حرفه ای

 در این جلسه به معرفی شناسایی سیگنالهای چنگال اندرو در اپلیکیشن دستیار فارکس
در این جلسه ( شناسایی سیگنالهای چنگال اندرو در حرفه ای می پردازیم.

اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای ) قصد داریم تا به 3 مورد را بررسی
کنیم:

سیگنال های در نظر گرفته شده در قسمت چنگال اندرو چیست؟
توضیحات سیگنال های مورد نظر چیست ؟

نمونه های سیگنال چنگال اندرو در اپلیکیشن

سیگنال های در نظر گرفته شده در قسمت چنگال اندرو چیست؟

سیگنالهای در نظر گرفته شده در قسمت چنگال اندرو در بخش تحلیل تکنیکال شامل:

Line Trigger خط ماشه

1 / 11



PForex Department of Education
Financial Education

Reversal سیگنال بازگشتی
Continuation سیگنال ادامه دهنده

Line Median خط میانه

 چنگال اندرو یکی از ابزار های بسیار مناسب برای تحلیل و گرفتن سیگنال می باشد که می
سیگنالهای چنگال اندروتواند به تنهایی و یا به صورت مکمل با سایر ابزار استفاده شود.

می باشد. 4 سیگنال انتخابی باال از بهترین و موفق ترین سیگنال ادامه دهنده و بازگشتی
 های چنگال اندرو می باشند. در قسمت آموزشهای فارکس و بازار بورس بین الملل چند

   اختصاص دارد. تمامی سیگنال های ارائه شده  جلسه به چنگال اندرو و سیگنال های آن 
دارای فیلم آموزشی هستند. پیشنهاد می کنیم تا قبل از استفاده از سیگنالهای مورد نظر در

ابتدا فیلم های آموزشی را دیده و سپس از سیگنالهای چنگال اندرو استفاده شود. شایان
ذکر است که فایل PDF آموزشی نیر در قسمت مدرسه فارکس موجود است که می

توضیحات توانید از طریق سایت دانلود کنید و یا فیلم آموزشی آن را مشاهده کنید.
درسیگنال های چنگال اندرو Pitchfork s‘Andrew  سیگنال های مورد نظر چیست ؟

انواع بازارهای مالی قابل شناسایی می باشد و یکی از مزایای این روش قدرت سیگنال
دهی در بازارهای متفاوت بر اساس قابلیت های متفاوت آن است. در این قسمت به

توضیح مختصر و نمونه های تشخیص داده شده در اپلیکیشن فارکس حرفه ای می پردازیم.
تمامی سیگنال ها بر اساس 3 تایید شناسایی نقاط ورود را انجام می دهد:

کندل استیک معتبر1.

.2RSI اسیالتور

.3Stochastic اسیالتور

 در تمامی سیگنال های چنگال اندرو از 3 تایید باال استفاده شده که در هر سیگنال توضیحات
بیشتر را ارائه می کنیم. نکته مهمی که بارها و بارها به آن اشاره شده این است که گروه

فارکس حرفه ای سعی دارد تا با باال بردن دانش و سطح اطالعات فرد، هویت معامالتی
فرد را ارتقا دهد و خود معامله گر تصمیم گیر نهایی باشد و معامله گر قابلیت شناسایی و

پیدا کردن سیگنال ها و تحلیل های مختلف را بر عهده اپلیکیشن فارکس حرفه ای قرار دهد
و از بین موقعیت های بوجود آمده گزینه اصلح را انتخاب کند. قرار نیست که استفاده از

اپلیکیشن نقش فرد را در معامالت کم رنگ کند، بلکه با دیدن سیگنالهای مختلف و مقایسه
آن در هر زمان و هر مکان به سرعت قدرت معامالتی معامله گر افزایش پیدا کند. با توجه
به اتوماتیک بودن شناسایی و اعالم سیگنال ها، و باال رفتن سطح علمی و عملی تریدر این
انتظار می رود تا سیگنال های معامالتی مناسب از بقیه به سرعت توسط معامله گر تمیز
داده شود. دو نکته بسیار مهم در سیگنال های چنگال اندرو وجود دارد. اول اینکه سیگنال

های را بررسی کنید که شکل ظاهری مناسبی دارند یعنی فاصله نقاط یک، دو و سه سیگنال
از هم به اندازه کافی باشد مثال فاصله نقطه 2 و 3 چنگال اندرو حداقل 9 کندل باشد، نه

اینکه این فاصله با 3 الی 4 کندل تشکیل شده باشد و وقتی به آن نگاه می کنیم حالت یک
کانال قیمت را حس کنیم. دوم اینکه شیب چنگال اندرو مناسب باشد، چنگال های اندروی
که شیب بسیار تند و تیز دارند به هیچ عنوان مورد بررسی قرار ندهیم. سوم حرکت قیمت
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در کانال و فضای چنگال طوری باشد که خطوط اصلی چنگال بر آن اثر داشته و مقاومت و
حمایت چنگال بر قیمت حس شود. و اگر کندل های بسیار شدید با حرکات تند که به

راحتی از چنگال قیمت بیرون زده را بررسی نکنیم. چهارم یکی از موارد بسیار
 ، رسم چنگال %50 می باشد که بخش چنگال اندرو در اپلیکیشن فارکس حرفه ایجذاب

قسمتی از سیگنال ها فقط و فقط با رسم مورد نظر قابل شناسایی هستند، دقیقا موارد
قبلی را در مورد چنگال %50 هم در نظر داشته باشیم.

Line Trigger سیگنال خط ماشه

سیگنالی که در حدود خط ماشه و در جهت چنگال اندرو می باشد.

نوع بازار: روند – رنج
نماد معامالتی : همه نمادها.

ابزارها: آشنایی با مفاهیم چنگال اندرو
تایم فریم: همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید: نقطه بازگشتی در لبه خط ماشه
فروش: نقطه بازگشتی در لبه خط ماشه

حد سود:
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خرید: به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.
فروش: به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.

حد ضرر:

خرید: زیر کندل ژاپنی معتبر.
فروش: باالی کندل استیک ژاپنی معتبر.

تاییدات:

Stochastic یا RSI واگرایی مخفی مثبت و منفی–  اشباع از خرید و فروش– 
 کندل استیک معتبر

 سیگنال خرید: در نمودار 5 دقیقه ای طال بعد از حرکت رنج شاهد کاهش قیمت در حدود
خط ماشه هستیم و همچنین اسیالتور استوکستیک در منطقه اشباع از فورش است. با

حرکت قیمت به سمت باال و قطع کردن خط سیگنال دهنده اسیالتور از 20 به باال، شاهد
صدور سیگنال خرید هستیم. تمامی اطالعات سیگنال مورد نظر در برچسب سمت چپ و

متن داخل اپلیکیشن موجود است.

 و قیمت در مسیر صعودی روندشاهد چنگال نزولی هستیم  در سیگنال تشکیل شده بعدی،
پیش رفته تا به حدود خط ماشه می رسد. با توجه به توضیحات موجود در متن سیگنال،

قیمت دارای 2 تایید همزمان منطقه اشباع از خرید در RSI و تایید تشکیل کندل استیک ابر
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Take می باشد. انتظار حرکت نزولی مناسب و رسیدن به حدود سود Cloud Dark سیاه
Profit دارد وجود ورود نقطه به قیمت رسیدن از بعد.

Reversal سیگنال بازگشتی

سیگنالی که در حدود خط باالی و یا پایینی در جهت مخالف چنگال اندرو می باشد و سیگنال
بازگشتی می باشد.

نوع بازار : روند – روند سریع
نماد معامالتی : همه نمادها.

ابزارها : آشنایی با مفاهیم چنگال اندرو
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : نقطه بازگشتی در لبه خط پایینی
فروش : نقطه بازگشتی در لبه خط باالی

حد سود :

خرید : به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.
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فروش: به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.

حد ضرر :

خرید : زیر کندل ژاپنی معتبر.
فروش : باالی کندل استیک ژاپنی معتبر.

تاییدات :

Stochastic یا RSI واگرایی مخفی مثبت و منفی اشباع از خرید و فروش –

 خرید: در روند نزولی قیمت EURAUD تشکیل یک چنگال را داشتیم و قیمت به سرعت
تا خط پایینی چنگال ریخته و در همان حدود که نتوانسه از آن عبور کند، 2 تایید منطقه

مفاهیماشباع از فروش در اسیالتور RSI و تشکیل کندل Engulfing را داشته. با توجه به
 و رسیدن به حدود سود را خواهیم چنگال اندرو انتظار حرکت قیمت به سمت میانه چنگال

 داشت. انتخاب حد سود یک یا دو بسته به شرایط بازار توسط معامله گر انجام می پذیرد.

 در این سیگنال که شاهد افزایش شدید قیمت در ارز EURUSD در تایم فریم 30 دقیقه
بودیم، و با تشکیل الگوی کندل استیک معتبر پوششی در لبه خط باالی، حس مقاومتی را

به صورت کامل درک می کنیم و انتظار حرکت نزولی قیمت و بازگشت به حدود خط میانه
را داریم.
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Continuation سیگنال ادامه دهنده

سیگنالی که در لبه خط باالی و یا پایینی در جهت چنگال اندرو تشکیل می شود و سیگنال
ادامه دهنده می باشد.

نوع بازار : روند – رنج
نماد معامالتی : همه نمادها.

ابزارها : آشنایی با مفاهیم چنگال اندرو
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید: نقطه بازگشتی در لبه خط پایینی چنگال
فروش: نقطه بازگشتی در لبه خط باالی چنگال

حد سود:

خرید : به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.
فروش: به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.

حد ضرر:
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خرید : زیر کندل ژاپنی معتبر.
فروش: باالی کندل استیک ژاپنی معتبر.

تاییدات:

Stochastic یا RSI واگرایی مخفی مثبت و منفی–  اشباع از خرید و فروش– 
 کندل استیک معتبر – کندل های خاص

 خرید: در روند صعودی قیمت در ارز GBPJPY بعد از تشکیل چنگال مورد نظر، قیمت در
لبه خط پایینی چنگال مانند فنر جمع شده و انتظار حرکت رو به باال را داریم این سیگنال
با تایید کندل استیک Engulfing و تغییر فاز مکدی صادر شده و انتظار حرکت قیمت به

سمت خط میانه  و حدود سود مشخص شده را داریم.

 فروش : چنگال %50 نزولی به زیبایی هرچه تمام تر شناسایی شده و در یک حرکت رنج
قیمت در لبه باالی چنگال قرار گرفته که در منطقه اشباع از خرید در اسیالتور استوکستیک

و RSI در یک زمان هستیم. با حرکت قیمت به پایین و تایید شروع سیگنال فروش توسط
هر دو اسیالتور RSI و Stochastic انتظار ریزش قیمت به سمت خط میانه و حدود سود

Take Profit داریم را.
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Line Median سیگنال خط میانه

سیگنالی که در حدود خط میانه و در خالف جهت چنگال اندرو به وجود می آید.

نوع بازار: روند – رنج
نماد معامالتی: همه نمادها.

ابزارها: آشنایی با مفاهیم چنگال اندرو
تایم فریم: همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید: نقطه بازگشتی در لبه خط میانه
فروش: نقطه بازگشتی در لبه خط میانه

حد سود:

خرید: به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.
فروش: به اندازه کندل استیک و 2 برابر آن.

حد ضرر:
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خرید: زیر کندل ژاپنی معتبر.
فروش: باالی کندل استیک ژاپنی معتبر.

تاییدات:

Stochastic یا RSI واگرایی مخفی مثبت و منفی –  اشباع از خرید و فروش –
کندل استیک معتبر

 ، قیمت به حدود خط میانه نفت خام بعد از تشکیل چنگال نزولی خرید: در روند نزولی در
رسیده و در این منطقه اشباع از فروش اسیالتور Stochastic قرار دارد. با توجه به ایجاد

کندل Line Piercing و تایید اسیالتور استوکاستیک، سیگنال خرید صادر شده و انتظار
حرکت قیمت تا حدود سود با توجه به وضعیت بازار داریم.

 تشکیل شده و قیمت بعد از افزایش به حدود خط میانه چنگال صعودی اندرو فروش:
 رسیده و با تایید اسیالتور استوکاستیک و کندل معتبر ابر سیاه انتظار ریزش داریم.
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سیگنال های چنگال سعی شد در این برنامه نکات مهم در مورد نحوه استفاده صحیح از
 و نکات مهم برای باال بردن میزان موفقیت در تشخیص و شناسایی سیگنال ها اندرو 

سیگنال های مورد نظر داده شود. هر چقدر بیشتر اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ایدر
شود و با هم مقایسه شود، توانایی در تشخیص سیگنال های سودده بیشتر و بیشتر بررسی

 خواهد شد.
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