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94   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال های واگرایی همگرایی در اپلیکیشن دستیار فارکس
حرفه ای

اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه در این جلسه به معرفی سیگنال های واگرایی همگرایی در
در این جلسه ( سیگنال های واگرایی همگرایی در اپلیکیشن   می پردازیم.ای

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

سیگنال واگرایی چیست و بر چه اساس کار می کند.
نمونه های سیگنال واگرایی همگرایی در اپلیکیشن

سیگنال واگرایی چیست و بر چه اساس کار می کند

 سیگنالهای صادر شده در بخش Base Divergence یا بر پایه واگرایی از سری سیگنال
اساس واگراییهای معامالتی می باشد. پایه 3 سیگنال در نظر گرفته شده در این بخش بر

می باشد. در قست آموزشی به بیان کامل واگرایی و همگرایی پرداختیم و در و همگرایی
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 قسمت تحلیل تکنیکال نیز بر اساس واگرایی و همگرایی تحلیل های تکنیکال داشتیم.
سیگنالهای ارائه شده در این قسمت شامل:

Candlesticks کندل استیک
Average Moving میانگین متحرک
Patterns Classic الگوهای کالسیک

Candlesticks کندل استیک

در این سیگنال که بر اساس کندل استیک ها و اسیالتورهای RSI و Stochastic سیگنال
صادر می شود. شرایط خرید : کندل استیک معتبر – قرار گرفتن در منطقه اشباع از فروش

و قطع خط سیگنال در اسیالتورهای RSI و Stochastic شرایط فروش : کندل استیک
معتبر – قرار گرفتن در منطقه اشباع از خرید و قطع خط سیگنال در اسیالتورهای RSI و

Stochastic پایین به.

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

ابزارها : آشنایی با واگرایی و همگرایی – کندل استیک ها – اسیالتورهای RSI و
Stochastic

تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تشکیل واگرایی و همگرایی + شرایط خرید
فروش : تشکیل واگرایی و همگرایی + شرایط فروش

حد سود :

خرید : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال
فروش: به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال.

حد ضرر :

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

تاییدات :
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واگرایی مخفی مثبت و منفی

 سیگنال خرید : در جفت ارز پوند دالر در تایم فریم 5 دقیقه ای بعد از یک روند نزولی رو
به پایین شاهد تشکیل همگرایی هسیتم. این همگرایی توسط اسیالتور AO و مقایسه آن

با قیمت مشخص شده. سپس همزمان اسیالتورهای RSI و Stochastic سیگنال خرید را
 بوده و خود تاییدی برای کندل استیک قبلی کندل سیگنال، پوشش نفوذیصادر کرده اند.

 حرکت ضعودی می باشد.

 سیگنال فروش : در روند صعودی یورو دالر استرالیا EURAUD بعد از صود قیمت و
تشکیل واگرایی که توسط اسیالتور AO شناسایی شده. در همین منطقه کندل استیک

پوششی نزولی تشکیل شده و انتظار نزولی قیمت را داریم به سمت حدود سود.
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Average Moving میانگین متحرک

در این سیگنال بر اساس تقاطع 2 میانگین متحرک می باشد. میانگین محترک ساده 15 که
کند تر است و میانگین متحرک نمایی 3 که بسیار سریع است. شناسایی واگرایی و

همگرایی در این سیگنال با اسیالتورهای RSI و AO می باشند. شرایط خرید : واگرایی و
همگرایی تشکیل شده و سپس میانگین متحرک نمایی 3 به سمت باال میانگین متحرک ساده

15 را قطع کرده. شرایط فروش : واگرایی و همگرایی تشکیل شده و سپس میانگین
متحرک نمایی 3 به سمت پایین میانگین متحرک ساده 15 را قطع کرده.

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

ابزارها : آشنایی با واگرایی و همگرایی – کندل استیک ها – اسیالتورهای RSI و
Stochastic

تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تشکیل واگرایی و همگرایی + شرایط خرید
فروش : تشکیل واگرایی و همگرایی + شرایط فروش

حد سود :
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خرید : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال
فروش: به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال.

حد ضرر :

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

تاییدات :

واگرایی مخفی مثبت و منفی

 سیگنال خرید : در جفت ارز یورو ین ژاپن شاهد حرکت رنج بودیم. سپس با قطع میانگین
متحرک نمایی 3 میانگین متحرک ساده 15 را به باال قطع می کند و سیگنال خرید صادر می

شود. انتظار داریم تا بازار در جهت مورد اشاره پیش رود.

 سیگنال فروش : در نمودار طال بعد یک حرکت رنج و تشکیل واگرایی شاهد قطع میانگین
متحرک ساده 15 توسط میانگین متحرک نمایی 3 هستیم. و انتظار داریم تا با توجه به
اطالعات ارائه شده در مورد این سیگنال، بازار به سمت سود مورد نظر پیشروی کند.
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Patterns Classic الگوهای کالسیک

سراغ روش ها و تکنیکهای گوناگون بسیاری از معامله گران به اشتباه سعی دارند تا به
 و با چند معامله از یک روش دلسرد می شوند. اما کافی است تا در یک روش یا دو روند 

روش در بازار به مهارت برسیم و آن را بهینه کنیم تا شاهد معامالت بسیار سود آور باشیم.
یکی از روشهای معامالتی بسیار موفق هم از لحاظ استراتژی و هم از لحاظ قوانین

مدیریت ریسک، همین الگو می باشد. که با ترکیب الگوهای کالسیک دو قله، دو دره، گوه
ریزشی و گوه افزایشی به همراه تاییدات کندل استیک، واگرایی و همگرایی، اسیالتورهای

RSI و Stochastic و AO شناسایی واگرایی.کند می ایجاد را العاده خارق های سیگنال
Divergence  همگرایی و Convergence  می AO و RSI در این سیگنال با اسیالتورهای

باشند. شرایط خرید : یک الگوی دو قله یا گوه ریزشی تکمیل شده و وگرایی قیمت نیر به
وجود می آید و سیگنال مورد نظر با استفاده از کندل استیک معتبر و یا اسیالتورهای RSI و
Stochastic و شده تکمیل افزایشی گوه و دره دو الگوی یک : فروش شرایط .باشد می

واگرایی قیمت نیر به وجود می آید و سیگنال مورد نظر با استفاده از کندل استیک معتبر و
یا اسیالتورهای RSI و Stochastic می باشد.

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

ابزارها :  واگرایی و همگرایی – کندل استیک ها – اسیالتورهای RSI و
Stochastic

تایم فریم : همه بازههای زمانی.
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نقطه ورود:

خرید : تشکیل واگرایی و همگرایی + شرایط خرید
فروش : تشکیل واگرایی و همگرایی + شرایط فروش

حد سود :

خرید : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال
فروش: به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال.

حد ضرر :

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

تاییدات :

واگرایی مخفی مثبت و منفی

 سیگنال خرید : در جفت ارز پوند ین ژاپن شاهد تشکیل الگوی دو دره هستیم و همگرایی
به همراه واگرایی مخفی و تایید سیگنال بر اساس RSI سیگنال را تکمیل کرده و 2 حد

سود در پیش رو هستند که بسته به شرایط بازار می توانیم یکی را انتخاب کنیم.
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 سیگنال فروش : در روند صعودی در چارت طال، الگوی دو قله تشکیل شده و در قله دوم
یک واگرایی داشته که توسط اسیالتور RSI تشخیص داده شده و سیگنال مورد نظر با تایید

اسیالتور RSI صادر شده و انتظار حرکت نزولی تا حدود سود آن را داریم.

سیگنال های مطرح شده در این بخش با توجه به استفاده از ابزارهای مختلف که در یک
زمان سیگنال صادر می کنند، می تواند بسیار کاربری و سوده باشد. این نکته را فراموش

نکنیم که یادگیری و بهینه سازی چند استراتژی خوب، می تواند ما را به معامله گر بازارهای
مالی موفق تبدیل کند. شما به راحتی می توانید سیگنال های معامالتی و استراتژی های

دنبال کنید. اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ایآنها را در
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PFOREX DEPARTMENT OF EDUCATION
 Skype PFOREXCOM
 Email info@pforex.com

 Phone Number +442081447800
 WebSitefa.pforex.com
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