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91   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال های باندهای بولینگر در اپلیکیشن دستیار فارکس
حرفه ای

 در این جلسه به معرفی سیگنال های باندهای بولینگر در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای
اپلیکیشن دستیاردر این جلسه ( سیگنال های باندهای بولینگر درمی پردازیم.

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

بولینگر باند چیست و چه سیگنال های در نظر گرفته شده
نمونه های سیگنال بولینگر باند در اپلیکیشن

بولینگر باند چیست و چه سیگنال های در نظر گرفته شده

بولینگر باند Bands Bollinger یا باندهای بولینگراندیکاتوری ساده ولی در این حال خارق
العاده است. این اندیکاتور از یک خط میانیگین متحرک 20 و 2 باند که با فاصله در باال و
پایین این میانگین متحرک Average Moving تشکیل شده. سیگنال های زیادی توسط
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باندهای بولینگر تشخیص داده می شوند و بسیاری از آنها بسیار سودده هستند. در این
قسمت 2 سیگنال باندهای بولینگر در نظر گرفته شده

Line Middle خط میانه
Cross Band تقاطع باندها

 در هر 2 سیگنال از 3 فاکتور کندل استیک معتبر، اسیالتور RSI و اسیالتور Stochastic در
شناسایی و تشخیص استفاده شده. خرید : از کندل استیک های معتبر صعودی مانند خط
نفوذی Line Piercing و برای RSI و Stochastic قطع کردن خط سیگنال خرید بعد از

   و برای ابر سیاه Cloud Darkاشباع از فروش. فروش : از کندل استیک های معتبر مانند
 اسیالتورهای RSI و Stochastic از قطع کردن خط سیگنال از باال به پایین بعد از اشباع از

فروش.

Line Middle خط میانه

سیگنال خط میانه از نوع سیگنال های ادامه رونده مسیر می باشد. که در ابتدا قیمت روندی
را طی کرده، بازگشت می کند و در این بازگشت قیمت در حدود خط میانه با تاییدات

دیگری بازگشته و ادامه روند می دهد.

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

ابزارها : کندل استیک – باندهای بولینگر – اسیالتورهای مکدی و استوکستیک
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تاییدات خرید در لبه خط میانه
فروش : تاییدات فروش در لبه خط میانه

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 :
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– کندل استیک معتبر - لول های فیبوناچی واگرایی مخفی مثبت و منفی

 سیگنال خرید : در جفت ارز پوند دالر در تایم فریم 4 ساعته بعد از حرکت قیمتی و
بازگشت قیمت به حدود خط میانه شاهد اشباع از فروش در اسیالتورهای RSI و

Stochastic و شده صادر نظر مورد خرید سیگنال ،باال به سیگنال خط قطع با و هستیم
انتظار حرکت صعودی و رسیدن به حدود سود را داریم.

 سیگنال فروش : در نفت 5 دقیقه ای قیمت بعد صعود و رسیدن به حدود خط میانه
بولینگر، همزمان هم در منطقه اشباع از خرید اسیالتورهای RSI و Stochastic قرار

گرفته و همچنین تشکیل کندل استیک بهینه ابر سیاه یا Cloud Dark را داده و انتظار ریزش
قیمت خوبی را برای ان پیش بینی می کنیم. سیگنالهای مانند این که تاییدات زیادی در یک

زمان برای آن وجود دارد و در تایم فریم پایین قرار دارند که ممکن است اسپرد آن زیاد
باشد و ارزش معامالتی کمتری پیدا کند، برای معامالت آپشن بسیار مناسب می باشند.
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Cross Band تقاطع باندها

همانند سیگنال قبل در شناسایی نقاط ورود از کندل استسک معتبر و اسیالتورهای RSI و
Stochastic این در .فروش تاییدات و خرید تاییدات برای شرایط همان با شده استفاده
سیگنال نماد معامالتی در جهتی حرکت کرده و یک قله بیرون باندهای بولینگر ایجاد می

کند و سپس به داخل باند بازگشته و ادامه روند می دهد و به قله قیمتی باالتر از اولی می
رد که هم واگرایی داشته با قله قبلی و هم اینکه نمی تواند خط باالی بولینگر را لمس کند.
در این حالن با تاییدات فروش می توانیم اقدام به فروش کنیم. در حالت نزولی آن سیگنال
نماد معامالتی در جهت نزولی حرکت کرده و یک دره بیرون باندهای بولینگر ایجاد می کند و
سپس به داخل باند بازگشته و ادامه روند می دهد و به دره قیمتی پایین تر از اولی تشکیل

می دهد که هم واگرایی داشته با دره قبلی و هم اینکه نمی تواند خط پایینی بولینگر را لمس
کند. در این حالن با تاییدات فروش می توانیم اقدام به فروش کنیم.

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

ابزارها : کندل استیک – باندهای بولینگر – اسیالتورهای مکدی و استوکستیک
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تاییدات خرید در لبه باند پایینی بولینگر
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فروش : تاییدات فروش در لبه باند باالی بولینگر

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 :

لول های فیبوناچی واگرایی مخفی مثبت و منفی – کندل استیک معتبر -

 سیگنال خرید : در یک روند نزولی جفت ارز یورو ین ژاپن حرکت سریعی به سمت پایین
داشته و توسط یک کندل بزرگ توانسته یک دره در خارج از باند بولینگر ایجاد کند . بعد از
بازگشت و ادامه روند نزولی به دره ای پایین تر از قبلی دست پیدا کرده که با دره قبلی

واگرایی دارد و هم به طور هم زمان اسیالتورهای RSI و استوکستیک در منطقه اشباع قرار
گرفته و خط سیگنال را به باال قطع کرده و سیگنال خرید را صادر کرده اند. انتظار داریم

که بر اساس اطالعات ارائه شده برای این معامله، روند خرید تا حد سود پیش رود.
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 سیگنال فروش : در یک روند صعودی در جفت ارز یورو ین ژاپن شاهد افزایش قیمت و
تشکیل قله قیمتی در خارج باند باالی بولینگر بودیم و با صعود مجدد و نرسیدن دوباره قیمت

و ایجاد واگرایی، شاهد شکل گیری سیگنال مورد نظر هستیم. در این سیگنال نیز
اسیالتورهای RSI و استوکاستیک همزمان در منطقه اشباع از خرید هستند و با قطع خط
سیگنال به سمت پایین سیگنال فروش صادر شده. انتظار داریم تا قیمت در جهت نزولی

حرکت کرده و بعد از رسیدن به نقطه ورود تا حد سود پیش رود.

بازارهای مالی دستیار سیگنالهای باندهای بولینگر را می توانید در اپلیکیشن و یا نرم افزار
دنبال کنید و از سیگنال های سودده آن بهره ببرید. فارکس حرفه ای
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PFOREX DEPARTMENT OF EDUCATION
 Skype PFOREXCOM
 Email info@pforex.com

 Phone Number +442081447800
 WebSitefa.pforex.com
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