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  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال مکدی پیشرفته در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه
ای

 در این جلسه به معرفی سیگنال مکدی پیشرفته در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای می
اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه در این جلسه ( سیگنال مکدی پیشرفته درپردازیم.

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

سیگنال مکدی پیشرفته چیست؟
نمونه های سیگنال مکدی پیشرفته در اپلیکیشن

سیگنال مکدی پیشرفته چیست 

 سیگنال مکدی پیشرفته یا MACD Advanced از سری سیگنال های می باشد که بر اساس
MACD کار می کند. تمامی سیگنال های مورد نظر با استفاده از اسیالتور محبوب کمدی 

 اسیالتور RSI و استو کاستیک Stochastic سیگنال را صادر می کنند. خرید : هر زمان که
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نشانگر، خط سیگنال RSI را از پایین 30 به باال رد کند و در اسیالتور Stochastic  نشانگر
منطقه اشباع ازخط 20 ار از پاین به باال قطع کند. فروش : هر زمان که نشانگر ابتدا در

را به پایین قطع کند و در مورد اسیالتور استوکاستیک خرید اسیالتور RSI باشد و خط 70
 Stochastic کند قطع پایین به را 80 خط و باشد خرید از اشباع منطقه در.

نوع بازار : روند - رنج
نماد معامالتی : همه نمادها.
MACD اسالتور  ابزارها : اسیالتور –RSI و Stochastic

تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : کوتاه شدن میله از خط سیگنال در مکدی + شرایط خرید
فروش : کوتاه شدن میله از خط سیگنال در مکدی + شرایط فروش

حد سود :

خرید : به اندازه کندل استیکی صعودی که سیگنال صادر شده
فروش: به اندازه کندل استیک نزولی که سیگنال صادر شده

حد ضرر :

خرید : زیر کندل ژاپنی سیگنال
فروش : باالی کندل استیک سیگنال

تاییدات :

کندل استیک معتبر واگرایی مخفی مثبت و منفی –

 سیگنال خرید: همان طور که در شکل مشخص است قیمت در جفت ارز پوند ین ژاپن در
یک مسیر رنج قرار دارد و در یک مسیر نزولی قیمت قرار گرفته و پس از اینکه میله در

اسیالتور مکدی از خط سیگنال کوتاه تر شده، و در اسیالتور RSI نشانگر در منطقه اشباع
از فروش بوده و خط 30 را به باال قطع کرده، سیگنال مورد نظر صادر شده. قبل از آن هم

شاهد کندل استیک معتبر چکش معتبر صعوودی بودیم که تاییدی خوب برای معامله کردن
است.
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 سیگنال فروش: بعد از یک حرکت رینج بازار در جفت ارز پوند دالر به سرعت حرکت
صعودی را شروع کرده و در حدود قیمت 1.3136 قرار گرفته. میله ها در اسیالتور مکدی

کوتاه تر از خط سیگنال شده و اسیالتور RSI که در منطقه اشباع از خرید بوده، با
شکستن خط 70 به پایین در RSI سیگنال فروش را صادر کرده. انتظار داریم با پایین آمدن

قیمت و رسیدن به نقطه ورود، قیمت تا حدود سود پیش رود.
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 سیگنال های ارائه شده در بخش سیگنالهای معامالتی نه تنها برای معامالت فارکس بلکه
برای معامالت آپشن نیز بسیار مناسب بوده و معامله گران می توانند از آن در معامالت

آپشن بهره ببرند. تمامی استراتژیهای معامالتی و قسمت اعظمی از سیگنالهای معامالتی
در اختیار همگان می باشد. اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ایبه صورت رایگان در
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