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97   شماره جلسه

  استراتژی  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

سیگنال های استراتژی آر در اپلیکیشن دستیار فارکس
حرفه ای

در این جلسه ( سیگنال های استراتژی آر در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه
ای ) قصد داریم تا به 2 مورد را بررسی کنیم:

سیگنال های استراتژی R چیست؟
R در اپلیکیشن  نمونه های سیگنال های استراتژی

سیگنال های استراتژی R چیست؟

 که توسط فارکس حرفه ای ایجاد و ارائه می استراتژی R از سری استراتژیهای است
 فایل آموزشی PDF قابل دانلودآموزش فارکس در بخش مدرسه فارکس شود. در قسمت

R می باشد و می توانید فیلم آموزشی ان را نیز در همان بخش مشاهده کنید. استراتژی 
به طور خالصه در بازار روند و یا روند سریع به دنبال نقاطی برای بازگشت می باشد. بر
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بهره می برد، این روش فقط با رسم روشها که از اندیکاتورهای مختلفیخاتف بیسیاری از
 خط مقاومت با شرایط خاص به پیدا کردن سیگنال می پردازد. سیگنالهای ارائه شده در

این بخش شامل :

سیگنال R1 : سیگنال کندل معتبر یا کندل سیگنال در لبه خط مقاومت.
R سیگنال اصلی استراتژی : R2 سیگنال

سیگنال R3 : سیگنال کندل معتبر یا کندل سیگنال بعد از خط مقاومت.

برای شناسایی کندل مورد نظر یکی یا ترکیب موارد زیر استفاده می شود:

کندل استیک معتبر
RSI اسیالتور

Stochastic اسیالتور

نمونه های سیگنال های استراتژی R در اپلیکیشن

R1 سیگنال

که پیش از 2 بار به آنبازار نسبت به خط مقاومتی این سیگنال زمانی تشکیل می شود که
 واکنش نشان داده و همزمان در حدود همین خط مقاومت سیگنال بازگشتی معتبر و یا

سیگنال توسط اسیالتورهای RSI و Stochastic صادر شود. شرایط خرید : خط مقاوتی
نزولی – تشکیل کندل استیک بازگشتی صعودی یا سیگنال بر اساس اسیالتورهای RSI و

Stochastic نزولی بازگشتی استیک کندل تشکیل – صعودی مقاوتی خط : فروش شرایط
Stochastic و RSI یا سیگنال بر اساس اسیالتورهای

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

Stochastic و RSI ابزارها : آشنایی با خط مقاوت – کندل استیک – اسیالتورهای
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تشکیل روند نزولی + شرایط خرید
فروش : تشکیل روند صعودی + شرایط فروش

حد سود :

خرید : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال
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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 و همگرایی – واگرایی مخفی مثبت و منفی

 سیگنال خرید : در یک مسیر نزولی در نمودار نقره Silver بازار به سمت پایین حرکت
کرده و در دره آخر در حدود خط مقاومتی که قبل از آن بازار نسبت به آن واکنش نشان

 تشکیل شده. معتبر چکش Hammer داده قرار گرفته و در همین لحظه کندل استیک
انتظار حرکت صعودر در کف بازار را داریم.

 سیگنال فروش : در روند صعودی سریع که داشتیم، بازار در جفت ارز یورو دالر استرالیا
یک کندل ستاره دنباله دارقیکت در نوسان آخر در حدود خط مقاومتی قرار می گیرد و

Shooting Star تشکیل شده. انتظار داریم تا قیمت با رسیدن قیمت به ورود و ادامه 
 روند، به حد سود برسد.
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R2 سیگنال

این سیگنال زمانی صادر می شود که یک خط مقاومتی که قیمت نسبت به آن واکنش
نشاند داده، تشکیل شود و قیمت به آن رسیده و یک کندل در خارج آن ببندد و دوباره در

داخل خط مقاومتی بسته شود تا سیگنال صادر شود. شرایط خرید : خط مقاوتی نزولی –
بستن کندل در زیر خط مقاومتی و بسته شدن قیمت در باالی خط مقاومتی شرایط فروش

: خط مقاوتی صعوودی – بستن کندل در باالی خط مقاومتی و بسته شدن قیمت در زیر خط
مقاومتی

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

Stochastic و RSI ابزارها : آشنایی با خط مقاوت – کندل استیک – اسیالتورهای
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:

خرید : تشکیل روند نزولی + شرایط خرید
فروش : تشکیل روند صعودی + شرایط فروش

حد سود :

4 / 9



PForex Department of Education
Financial Education

خرید : به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال + طول فاصله نقطه ورود
تا دره

فروش: به اندازه کندل استیک معتبر و یا کندل سیگنال + طول فاصله نقطه ورود
تا قله

حد ضرر :

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

تاییدات :

واگرایی و همگرایی – واگرایی مخفی مثبت و منفی

 سیگنال خرید : در یک روند نزولی در دالر استرالیا دالر آمریکا شاهد نزول قیمت هستیم و
یک خط مقامت که بارها و بارها قیمت روی آن واکنش نشان داده و در نهایت با یک کندل
نزولی در آخر بازار در زیر خط مقاومت بسته شده و سپس به سمت باال حرکت کرده در
باالی خط مقاومت بسته شده. انتظار داریم تا قیمت بعد از رسیدن به نقطه ورود تا حدود

سود پیش رود.

 سیگنال فروش : در جفت ارز یورو دالر استرالیا EURAUD در تایم فریم 5 دقیقه ای قیمت
در مسیر صعودی حرکت کرده و تشکیل یک خط مقاومت داده مه قیمت نسبت به آن 3
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بار واکنش نشان داده، و در آخر بازار قیمت با یک کندل صعودی در باالی آن بسته شده و
سپس با یک کندل نزولی در زیر آن بست شده و سیگنال صادر گردیده. حدود سود بر اساس

سیگنال نزولی به اندازه کندل سیگنال و  فاصله نقطه ورود تا قله می باشد.

R3 سیگنال

 این سیگنال زمانی تشکیل می شود که بازار نسبت به خط مقاومتی که ییش از 2 بار به آن
واکنش نشان داده و بتواند خط مقاومتی مورد نظر را بشکند و از آن خارج شود و کندل

اسیالتورهای RSI و Stochasticاستیک بازگشتی معتبر تاشکیل شود و یا سیگنال توسط
 صادر شود. شرایط خرید : خط مقاوتی نزولی – تشکیل کندل استیک بازگشتی صعودی

یا سیگنال بر اساس اسیالتورهای RSI و Stochastic باالی خط مقاومتی شرایط فروش :
خط مقاوتی صعودی – تشکیل کندل استیک بازگشتی نزولی یا سیگنال بر اساس

اسیالتورهای RSI و Stochastic زیر خط مقاومتی

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

Stochastic و RSI ابزارها : آشنایی با خط مقاوت – کندل استیک – اسیالتورهای
تایم فریم : همه بازههای زمانی.

نقطه ورود:
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خرید : تشکیل روند نزولی + شرایط خرید
فروش : تشکیل روند صعودی + 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 و همگرایی – واگرایی مخفی مثبت و منفی

 سیگنال خرید : در مسیر نزولی خط مقاومت بسیار قوی در یورو پوند ایجاد شده و بازار
بیش از 5 بار به آن واکنش نشان داده، و با شکستن خط مقاومت به زیر آن نفوذ کرده و

سپس در دره دوم، سیگنال با تشکیل کندل استیک صعودی پوششی Engulfing تکمیل
شده و انتظار صعود قیمت تا حد سود را داریم.
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 سیگنال فروش : قیمت در جفت ارز یورو دالر استرالیا روند صعودی رنجی را داشته و خط
مقاومتی را ایجاد کرده که قیمت 3 بار نسبت به آن واکنش نشان داده. با حرکت صعودی

قیمت و شکست خط مقاومت مورد نظر ، به باالی آن رفته و سپس کندل پوششی نزولی
تشکیل داده. انتظار داریم با رسیدن قیمت به نقطه ورود نا حد سود ما پیش رود.

R با توجه به قسمت کیفیت در تنظیمات، می توانید کیفیتهای مختلفی را برای سیگنال های 
انتخاب شود. با باال بردن کیفیت سیگنال ها تعداد سیگنال ها اپلیکیشن فارکس حرفه ایدر

 کمتر شده ولی کیفیت آنها افزایش پیدا می کند. سیگنال های این بخش در قسمت
سیگنالهای معامالتی هستند و می توانید به راحتی با انها دسترسی داشته باشید.
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PFOREX DEPARTMENT OF EDUCATION
 Skype PFOREXCOM
 Email info@pforex.com

 Phone Number +442081447800
 WebSitefa.pforex.com
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