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89   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنالهای رفتار قیمت در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه
ای

 در این جلسه به معرفی سیگنالهای رفتار قیمت در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای می
اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه در این جلسه ( سیگنالهای رفتار قیمت درپردازیم.

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

سیگنال رفتار قیمت چیست و بر چه اساس کار می کند.
نمونه های سیگنال رفتار قیمت در اپلیکیشن

سیگنال رفتار قیمت چیست و بر چه اساس کار می کند

 یکی از محبوب ترین روش های تحلیل تکنیکال می باشد که سیگنال هایالگوی رفتار قیمت
 سودده ای ایجاد می کند. بسیاری از افراد تحت عنوان Action Price یا الگوی رفتار قیمت

 ارائه داده اند که در آن بر اساس روشهای مختلفیآموزشی و ویدیوهای آموزشیفایل های
 تحت یک عنوان به تحلیل تکنیکال یا ارائه سیگنال می پردازند و علت آن عام و عمومی
بودن اسم این روش است. فارکس حرفه ای در قسمت آموزشی به معرفی این روش
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پرداخته و آن را به خوبی معرفی می کند. برای درک بهتر سیگنال الگوی رفتار قیمت
 کافی است تا به قسمت مدرسه فارکس مراجعه اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ایدر

 کرده و فایل آموزشی PDF را دانلود کنید یا فیام آموزشی آن را مشاهده کنید. مطالب
آموزشی خوبی در دوره های مورد نظر موجود است، اما در اینجا به طور خالصه به بیان آن

می پردازیم. به بیان ساده در تمامی روشهای رفتار قیمت، به دنبال نقاطی هستیم تا
بتوانیم قیمت و یا منطقه قیمتی که رابطه عرضه و تقاضا تغییر می کند را پیدا کنیم با بیان

یک مثال موضوع را مطرح می کنیم. فرض کنیم که یک الگوی سر و شانه های خوب
تشکیل شده و ما نتوانستیم آن را معامله کییم یا اینکه معامله با آن را ریسکی حس کردیم.

اما افراد بیشماری در سراسر دنیا که با الگوی مورد نظر معامله کرده اند و ما موقعیت
مورد نظر را از دست داده ایم. اما الگوی رفتار قیمت به ما در این زمینه کمک می کند و

موقعیت استثنایی به ما معرفی می کند. در این حالت ما صبر می کنیم تا موقیت مورد نظر
به حدود حد سود یا Profit Take برسد. خاطر نشان می کنیم که تمامی الگوی کالسیک

دارای دو حد سود به اندازه نصف ارتفاع و ارتفاع هستند. بسته به شرایط بازار، تایم فریم
معامالتی می توانیم از هر دو نطقه و یا یکی از دو منطقه سود ببریم. در این روش منتظر

می شویم تا در حدود سود الگو های مورد نظر که معامله گران شروع به بستن سفارشات
خود کنند و دقیقاه ما در همین قیمت وارد معامله شویم. این همان نقطه مورد نظر است

که معامله گران که در الگوی مورد نظر سفارش خرید انجام داده بودند، حال همگی با
سفارش معکوس که فروش است خارج می شوند و در این لحظه بازار از روند قبلی خود

خارج می شوند و بازگشت می کند. در الگوی رفتار قیمت الزم است تا ما نقاط مورد نظر
را شناسایی و سپس در نقاط مورد نظر وارد پوزیشن شویم. معموال در الگوی رفتار قیمت

سیگنال ها بسیار سریع از منطقه خارج می شوند و به حد سود می رسند. در اپلیکیشن
فارکس حرفه ای بر اساس الگوهای کالسیک نقاط مورد نظر شناسایی و از طریق

Notification قیمت رفتار الگوی های سیگنال .شود می اعالم Price Action همگی
بازگشتی بوده و هدف آن شناسایی نقاط بهیه بازگشت بر اساس تغییر روند عرضه و

تقاظا به صورت کوتاه مدت ویا بلند مدت می باشد. در تمامی سیگنال های مورد نظر برای
اینکه سیگنال خرید و فروش معتبر بگیریم، منتظر یک تایید می شویم. این تاییدات

 هستند یا بر اساس تاییدات کندل استیک معتبر مانند الگوی ابر سیاه Cloud Darkشامل
 اشباع از خرید و فروش اسالتور RSI و Stochastic و سیگنال دهی آنها می باشد. سیگنال
صعودی در اسیالتور ار اس آی و استوکستیک در منطقه اشیاع از فروش در زیر خط 30 در

RSI در 20 زیر و Stochastic در نزولی سیگنال .شود می صادر باال به ان خط قطع و
اسیالتور RSI و Stochastic در منطقه اشباع از خرید در باالی خط 70 در RSI و باالی 80

 روند – روند سریع - رنج نوع بازار:در Stochastic و قطع آن به پایین صادر می شود.
 تایم فریم: آشنایی با مفهوم الگوی رفتار قیمت ابزارها: همه نمادها. نماد معامالتی:

 خرید: در نقطه یا منطقه حدود سود الگوهای کالسیک +نقطه ورود: همه بازههای زمانی.
 تاییدات مورد نظر فروش: در نقطه یا منطقه حدود سود الگوهای کالسیک + تاییدات مورد

 خرید: به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال فروش: به اندازه کندلحد سود:نظر
 خرید: زیر کندل ژاپنی سیگنال یا معتبر فروش:حد ضرر: استیک معتبر و یا کندل سیگنال.

 اشباع از خرید و فروش RSI یا Stochastic تاییدات: باالی کندل استیک سیگنال یا معتبر
 سیگنال خرید هامن طور که در شکل کندل استیک معتبر– واگرایی مخفی مثبت و منفی –

2 / 4

https://fa.pforex.com/pforex-assist-application-signal-services
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/کندل-الگوی-ابر-سیاه-خط-نفوذی
https://fa.pforex.com/forex-tutorials/school/انواع-اجزا-کندل-استیک-ژاپنی


PForex Department of Education
Financial Education

   مشخص است، الگوی مثلث تشکیل شده و قیمت بعد از گشت کندل های فراوان به حد
سود که در حد ارتفاع الگوی مثلث می باشد رسیده و در همین زمان شاهد پترن کندل
استیک پوششی یا Engulfing به همراه تایید واگرایی مخفی و قرار گرفتن در منطقه

اشباع RSI بودیم. در این زمان سیگنال رفتار قیمت بر اساس موارد سیگنال باال و تایید
واگرایی مخفی صادر شده و انتظار حرکت صعودی داریم که نقطه ورود در باالی کندل و

به اندازه کندل مورد نظر است.

 سیگنال فروش در شکل بعدی در ارز یورو دالر آمریکا شاهد تشکیل الگوی پرچم هستیم.
بعد حرکت صعودی قیمت و رسیدن به نصف ارتفاع الگوی پرچم، بر اساس سیگنال

اسیالتور RSI و سیگنال پوششی و با تایید واگرایی به وجود آمده سیگنال الگوی رفتار قیمت
Price Action را ورود نطقه به قیمت رسیدن صورت در فروش انتظار و شده صادر

داریم. دقیقا مانند سایر سیگنال های صادر شده توسط اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای،
سیگنال صادرنیاز داریم تا با توجه به شکل سیگنال به وجود آمده، طول کندل که روی آن

 و سایر موارد سیگنال های مرغوب شناسایی شده و به شده، تاییدات بازار، شرایط خبری
 دنبال معامالت با تک تک سیگنال ها نباشیم.
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فروشگاه اپل دانلود اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای از طریق سایت COM.PFOREX و
Store App امکان پذیر است.رای ورژن اندروید آن از گوگل پلیو ب یا   

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
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