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  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال های واگرایی مخفی در اپلیکیشن دستیار فارکس
حرفه ای

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

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

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

و بر چه اساس کار می کند سیگنال های واگرایی مخفی چیست

 یکی از اندیکاتورهای بسیار مفید و پر کاربرد، اسیالتور Oscillator Awesome یا AO می
باشد که از سری ابزارهای بیل ویلیامز Williams Bill می باشد. با اضافه کردن قابلیت

سیگنال ها واگراییکشیدن واگرایی های مخفی، توانایی آن چندین برابر شده. در تمامی
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منطقه مورد نظر توسط این اسیالتور شناسایی و اعالم می شود. توضیحات کامل مخفی
موجود می باشد که می خش آموزش فارکس حرفه ای واگرایی مخفی و مزایای آن در ب

 توانید فایل آموزش PDF آن را دانلود کنید و یا در مدرسه فارکس، به دیدن فیلم آموزشی
این بخش بپردازید. سیگنال های این بخش بسیار جذاب و سودده هستند، و با تاییدات

مختلف آن می توانید سیگنال های حرفه ای را مشاهده کنید. در این قسمت 3 سیگنال در
حال حاظر آماده و تقدیم حضور می شود

Candlesticks کندل استیک ها
Patterns Classic الگوهای کالسیک

DivCon HD واگرایی مخفی و واگرایی

   در شناسایی واگرای و همگرای ها از اسیالتورهای AO و RSI و Stochastic استفاده
شده. برای سیگنال دهی از کندل استیک های معتبر و سیگنال دهی بر اساس RSI و

Stochastic شده استفاده.

Candlesticks کندل استیک ها

 در این سیگنال هر زمان که کندل استیک معتبر صادر شود و یا بر اساس خطوط سیگنال
Stochastic و RSI سیگنالی صادر شود اقدام به سیگنال دهی می شود.دهی اسیالتورهای

 شرایط خرید : ایجاد واگرایی مخفی – کندل استیک معتبر یا کندل سیگنال بر اساس
اسیالتورهای RSI و Stochastic شرایط فروش : ایجاد واگرایی مخفی – کندل استیک

Stochastic و RSI معتبر یا کندل سیگنال بر اساس اسیالتورهای

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

Stochastic و RSI ابزارها : واگرایی مخفی – کندل استیک ها – اسیالتورهای
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تشکیل واگرایی مخفی + شرایط خرید
فروش : تشکیل واگرایی مخفی + 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 :
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خرید : زیر کندل ژاپنی سیگنال یا کندل معتبر
فروش : باالی کندل استیک سیگنال یا کندل معتبر

تاییدات :

کندل استیک معتبر – ترکیب با سیگنال های همگرایی – واگرایی

 سیگنال خرید : در جفت ارز یورو دالر استرالیا EURAUD شاهد حرکت رنج بودیم. بعد از
تشکیل واگرایی مخفی شاهد کندل استیک پوششی Engulfing بودیم و انتظار داریم تا با

رسیدن قیمت به نقطه ورود، بازار تا حد سود پیش رود.

 سیگنال فروش : در جفت ارز یورو دالر استرالیا EURAUD بعد از یک نزول و حرکت رنج
شاهد افزایش قیمت بودیم. واگرایی مخفی به درستی توسط اسیالتور AO شناسایی شده
و در همین زمان دارای 2 تایید هستیم. اول تایید کندل استیک ژاپنی پوششی نزولی و دوم

سیگنال بر اساس اسیالتور RSI بعد از اشباع خرید در باالی 70. انتظار نزول قیمت و
رسیدن به حد سود را داریم.
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Patterns Classic الگوهای کالسیک

الگو سر و در این سیگنال که با پترنهای کالسیک دو قله، دو دره، گوه ریزشی و افزایشی،
به شناسایی بهترین نقاط برای ورود به بازار می گردد. برای بسیاریشانه های ادامه دهنده

 از معامله گران همیشه این سئوال پیش می آید که کدام الگوی کالسیک معتبرتر است و
تا حدود سود پیش می رود. یکی از بهترین راه های شناخت و روشهای پیدا کردن الگوهای

بازگشتی مناسب و سودده، ترکیب و یا تایید توسط واگرایی مخفی می باشد. در این
سیگنال سعی در شناسایی و اعالم الگوهای کالسیک هم جهت واگرایی مخفی دارد. شرایط

خرید : ایجاد واگرایی مخفی – الگوهای بازگشتی در کف مانند دو دره و گوه افزایشی
شرایط فروش : ایجاد واگرایی مخفی – الگوهای بازگشتی در سقف مانند دو قله و گوه

کاهشی

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

ابزارها : واگرایی مخفی  – پترن های کالسیک
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تشکیل واگرایی مخفی + شرایط خرید
فروش : تشکیل واگرایی مخفی + شرایط فروش
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حد سود :

خرید : به اندازه نصف ارتفاع با کل ارتفاع پترن کالسیک
فروش: به اندازه نصف ارتفاع با کل ارتفاع پترن کالسیک

حد ضرر :

خرید : زیر شانه سمت راست و یا دره قیمتی
فروش : باالی شانه سمت راست و یا قله قیمتی

تاییدات :

کندل استیک معتبر – ترکیب با سیگنال های همگرایی – واگرایی

تشکیل الگوی دو درهسیگنال خرید : در جفت ارز یورو ین ژاپن شاهد کاهش قیمت و
 که الگوی مورد نظر همرا است با واگرایی مخفی که تاییدی است بر روند صعودی  هستیم

 آن. تمامی اطالعات سیگنال در متن اپلیکیشن موجود است. و انتظار داریم بعد از رسیدن
به نقطه ورد، به سمت حدود سود حرکت کند.

تشکیل الگوی دو سیگنال فروش : در جفت ارز پوند دالر آمریکا شاهد افزایش قیمت و
 در همین زمان در منطقه واگرایی مخفی نیز قرار داریم و انتظار داریم با توجه قله هستیم

 به حماییت واگرایی مخفی بازار تا حدود سود الگوی مورد نظر ریزش کند.
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DivCon HD واگرایی مخفی و واگرایی

 در این سیگنال در یک روند همزمان هم واگرایی مخفی اتفاق رخ می دهد و هم شاهد یک
و یا دو واگرایی پشت سر هم هستیم که بازار بعد آن در اکثر اوقات بسیار خوب حرکت می

– واگرایی به همراه سیگنال معتبر و یا سیگنال ایجاد واگرایی مخفیکند. شرایط خرید :
واگرایی به همراه اسیالتورهای RSI و Stochastic شرایط فروش : ایجاد واگرایی مخفی –

و یا سیگنال اسیالتورهای RSI و Stochastic  سیگنال معتبر

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

ابزارها : واگرایی مخفی  – واگرایی و همگرایی – اسیالتورهای RSI و
Stochastic

تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تشکیل واگرایی مخفی + شرایط خرید
فروش : تشکیل واگرایی مخفی + شرایط فروش

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

حد ضرر :

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

تاییدات :

CCI کندل استیک معتبر – ترکیب با سیگنال های همگرایی – اسیالتور

 سیگنال خرید : در جفت ارز یورو دالر EURUSD شاهد افزایش قیمت و حرکت صعودی
روند بودیم و بعد از رسیدن به قله قیمتی شروع به ریزش کرده تا در آخر باز شاهد تشکیل

AO و RSI باشیم و هم واگرایی که در اسیالتورهای AO واگرایی مخفی توسط اسالتور
قابل مشاهده است. سیگنال مور نظر با خروج قیمت از منطقه اشباع از فروش

اسیالتورهای RSI و Stochastic صادر شده. کلیه اطالعات سیگنال مورد نر در متن داخل
اپلیکیشن موجود است.

 سیگنال فروش : در جفت ارز یورو دالر استرالیا ERUAUD شاهد افزایش قیمت بودیم و
کم کم حرکت کند تر شده و در آخر بازار، اول واگرایی مخفی داریم به همراه واگرایی

Bearish و کندل استیک پوششی نزولی Stochastic قیمت و سیگنال اسیالتور
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Engulfing . نظر مورد جهت در بازار ،ورود نقطه به قیمت  رسیدن با تا داریم انتظار
حرکت کند.

 سیگنالهای مبتنی بر واگرایی مخفی به همراه سایر تاییدات باعث می شود تا سیگنالهای
معتبر و موفقی ایجاد شود. برای دسترسی به سیگنالهای فوق می توانید با دانلود و

به بخش عمده ای از آنها دسترسی داشته باشیم. اپلیکیشن فارکس حرفه اینصب
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