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96   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال پیوت پوینت در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای
 در این جلسه به معرفی سیگنال پیوت پوینت در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای می

 (اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای در این جلسه ( سیگنال پیوت پوینت درپردازیم.
 قصد داریم تا به 4 مورد را بررسی کنیم:

پیوت پونت چیست ؟
Point Pivot در نظر گرفته شده چیست ؟ سیگنال پیوت پوینت

توضیحات سیگنال پیوت مورد نظر چیست ؟
نمونه های سیگنال پیوت در اپلیکیشن

پیوت پونت چیست؟

یکی از اندیکاتورهای خوبی که برای معامالت در طول روز یا Trading Day مورد استفاده
قرار می گیرد، اندیکاتور پیوت پوینت Point Pivot می باشد. یک خط افقی مرکزی دازد

که بر اساس باالترین، پایین ترین و بسته شدن کندل قبل محاسبه می شود و 3 لول
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مقاومتی و 3 لول حمایتی در باال و پایین ان موجود است که می توانیم از آن استفاده
کنیم. پیوت را در هم تایم فریم می توان استفاده کرد، اما پیوت 4 ساعته و روزانه خطوط

حمایتی و مقاومتی بهتری به ما ارائه می کنند. پیوت پونتهای متفاوتی داریم که نحوه
محاسبه آنها متفاوت است که شامل :

Points Pivot Standard پیوت استاندارد
Points Pivot Fibonacci پیوت فیبوناچی

Points Pivot Denmark پیوت دنمارک
Points Pivot Camarilla پیوت کاماریال

Points Pivot s‘Woodie پیوت وودی

اپلیکیشن دستیار همان طور که گفته شد، تفاوت آنها در نحوه محاسبه آنها می باشد. در
   ، بسته به نوع ارز و تایم فریم معامالتی، نوع پیوت پونت انتخاب می فارکس حرفه ای

شود.

سیگنال پیوت پوینت Point Pivot در نظر گرفته شده چیست؟

 در این بخش در حال حاظر یک سیگنال از پیوت پونت Point Pivot در نظر گرفته
 سیگنال بازگشتی می باشد که واگرایی همگرایی – پیوت DivCon Pivotشده.

 وقتی بازار به یک سمت حرکت کرده و به لول دوم یا سوم مقاومتی و یا حمایتی می
 و سیگنال آن بر اساس کندل استیک واگرایی یا همگرایی ایجاد شدهرسد. در این جا یکی

 شرایط خرید معتبر و اسیالتورهای RSI و Stochastic شناسایی و ارسال می گردد.
 قیمت در منطقه لول 2 یا 3 پیوت قرار دارد + ایجاد همگرایی در اسالتورهای RSI یا

Stochastic قیمت در منطقه لول 2 یا 3 پیوت شرایط فروشصعودی معتبر کندل یا و 
 قرار دارد + ایجاد واگرایی در اسالتورهای RSI یا Stochastic و یا کندل معتبر

 پیوت ابزارها همه نمادها. نماد معامالتی روند – رنج – روند سریع نوع بازارنزولی
Stochastic و RSI همه بازههای تایم فریم – کندل استیک معتبر پوینت – اسیالتورهای 

 خرید: رد کردن لول 2 یا 3 پیوت به همراه شرایط خرید فروش: رد نقطه ورود زمانی.
 خرید: به اندازه کندل استیک حد سود کردن لول 2 یا 3 پیوت به همراه شرایط فروش

 خرید: زیر کندل ژاپنی معتبر. فروش: باالی کندل حد ضرر فروش: به اندازه کندل استیک
 واگرایی مخفی مثبت و منفی – الگوهای کالسیک   سیگنال تاییدات استیک ژاپنی معتبر.

 خرید: در نمودار نفت برنت Brent یک حرکت نزولی داشتیم و در با رد کردن لول دوم
شاهد یک واگرایی RSI هستیم و سیگنال مورد نظر با 2 تایید صادر شده. تایید اول سیگنال

RSI هم سیگنال دوم تایید و بودهLine Piercing می باشد. انتظارکندل استیک خط نفوذی 
 داریم تا با رسیدن قیمت به نقطه ورود بازار در جعت مورد نظر حرکت مناسبی را انجام

دهد.
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 سیگنال فروش: در نماد نفت برنت Brent شاهد حرکت روند سریع بودیم و در نهایت با رد
کردن لول 2 پیوت، شاهد واگرایی  هستیم. در این منطقه که RSI در وضعیت اشباع از
خرید است، با قطع کردن 70 به پایین سیگنال فروش صادر می گردد. انتظار داریم با

رسیدن قیمت به نطقه ورد، تا منطقه حد سود پیش رود.

موجود است، با دانلود و نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای نمونه سیگنال های پیوت در
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 نصب اپلیکیشن می توانید به این سیگنال و سیگنالهای معامالتی دیگر دسترسی داشته
باشید.
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